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Joost Treebusch: “Tinnitus is mijn vijand die ik mijn vriend  
probeer te maken”

Cochleaire implantaten na ruim 30 jaar nog altijd de passie 
van dr. Ingeborg Hochmair 

Op weg naar betere hulpverlening bij hyperacusis

Doe-het-zelf: zoek de juiste  
hoortoestelafstelling met Self-Fit
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Uw hoortoestel direct thuis uitproberen!
Als u een auto koopt, maakt u eerst een proefrit om te zien of hij bevalt. Dat kan nu ook met hoortoestellen. 

Bij Schoonenberg krijgt u ze direct na het adviesgesprek mee naar huis. Om zelf uit te proberen. In het verkeer 

bijvoorbeeld. Gratis.

Kies voor zekerheid. Maak snel een afspraak. Kijk op www.schoonenberg.nl voor een winkel in de buurt.

www.schoonenberg.nl 

Gratis
proefrit

1007.01.276 SB A4 adv Proefrit.indd   1 03-06-13   17:20

4	  Hulp bij omgaan met tinnitus

Joost Treebusch (67) was in de 
veronderstelling dat hij prima kon 
leven met tinnitus. Toch veranderde 
hij langzaam in een chagrijnige en 
teruggetrokken man. Hij zocht hulp.

16 Passie voor CI

Het verbeteren van de kwaliteit van leven 
van slechthorenden en doven was al in de 
jaren zeventig de missie van dr. Ingeborg 
Hochmair bij het ontwikkelen van het 
cochleair implantaat, en is dat vandaag de 
dag nog steeds.

21 Hyperacusis; waar kunt u terecht?

Doen rinkelende kopjes pijn aan uw 
oren? De NVVS-werkgroep Hyperacusis 
is in overleg met diverse instanties om te 
zorgen dat er veel meer mogelijkheden 
voor hulpverlening komen voor mensen 
die overgevoeligheid zijn voor geluid. 

30 Self-Fit 

Het aanpassen van een hoortoestel is een 
tijdrovende procedure. Een nieuw type 
hoortoestel doet het daarom zelf.
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Boem!	
Over een paar weken gillen de keukenmeiden 
weer door uw straat. Niet echt mijn kopje thee, al 
die rotjes, donderklappers en lawineknallers. Ik 
probeer er altijd ver van te blijven. Mijn mooiste 
Oud & Nieuw was op een stille uitkijktoren in een 
nachtelijk bos: ver weg boven de boomtoppen 
klom het siervuurwerk de lucht in, prachtig  
uiteenspattend – nauwelijks geluid. Kijken: 
prachtig. Knallen: bah.
Mijn dapperste Oud & Nieuw maakte ik mee toen 
ik nog op een straathoek midden in een volks-
buurtje in Utrecht woonde. De vriend die bij ons 
op bezoek was, had geen enkele last van vuur-
werkangst. Hij liep rond middernacht opgetogen 
door straten vol oorverdovend, trommelvliesver-
scheurend geknal –vrolijk ‘Gelukkig Nieuwjaar’ 
roepend tegen iedereen die (net als hij) een bier-
tje in de hand had. Ik liet me niet kennen en ben, 
zo goed en zo kwaad als het ging, meegelopen 
in het ‘feest’ van vuurwerkrook. Tot op de dag 
van vandaag snap ik niet hoe hij zich zo onver-
stoorbaar tussen al dat vuurwerk begaf. Alsof hij 
een superheld uit een Hollywood-actiefilm was, 
onkwetsbaar voor de granaten die om hem heen 
ontploften.
Dan maar een held op sloffen. Met uitzondering 
van die ene avond, loop ik mijn hele leven met 
een grote boog om vuurwerk heen. Ik ben geen 
Arnold Schwarzenegger of Bruce Willis. Als ze bij 
mij ‘boem’ doen, duik ik weg om m’n oren, m’n 
ogen, m’n ledematen te beschermen. Ik loop lie-
ver niet het risico dat mijn gehoorverlies en mijn 
tinnitus door één domme knal opeens veel erger 
worden. Beter een held op sokken die heel is, dan 
een ‘echte’ held die een stuk van z’n lijf of zintui-
gen mist. Zeker weten dat ik over een paar weken 
weer ergens op een nachtelijke uitkijkpost sta: op 
veilige afstand genieten van de oplichtende ver-
gezichten. Misschien zie ik uw vuurpijlen dan wel 
de lucht in gaan. Ik wens u in ieder geval een heel 
goed begin van het nieuwe jaar – zonder scha-
dend of storend geluid.

P.S. Lees op pagina 8 meer 
over het vuurwerkstandpunt 
van de NVVS en laat ons 
weten hoe u erover denkt 
door de poll op nvvs.nl in te 
vullen.

joop beelen
directeur NVVS, j.beelen@nvvs.nl
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de sirenes was weggestorven. Diep 
van binnen wist ik dat het niet goed 
zat; ik kon helemaal niet omgaan met 
tinnitus. Dat was enorm confronte-
rend. Maar ik wist ook dat ik zo niet 
door wilde met mijn leven. Er moest 
iets veranderen.”

Psychische	hulp
“Bij de GGMD zocht ik hulp. Eerst 
deed ik mee met een praatgroep voor 
lotgenoten. Dat was niets voor mij. Ik 
gaf heel veel, maar kreeg weinig terug. 
Een individueel traject bij een psycho-
therapeut heeft mij uiteindelijk op weg 
geholpen. Uit gesprekken bleek dat 
niet alleen de tinnitus een rol speelde, 
maar ook frustraties over mijn andere 
functie, de burn-out en het vervroegd 
pensioen. Ik had het allemaal niet ver-
werkt en was daardoor somber gewor-
den. Door die depressiviteit kon ik 
geen stappen voorwaarts maken. Na 

een jaar antidepressiva en veel praat-
sessies zit ik nu veel beter in mijn vel. 
Ik weet nu dat je nooit kunt leren leven 
met tinnitus, maar er wel mee kunt 
leren omgaan. Liep ik voorheen weg 
bij een gillende sirene, nu stop ik mijn 
vingers in mijn oren. Ook ga ik weer 
naar verjaardagen of uit eten, maar 
wel op mijn voorwaarden. Ik bepaal 
waar ik kan zitten. Is het te lawaaiig 
dan blijf ik niet zo lang. Ik stel veel 
beter mijn grenzen. Maken mijn klein-
kinderen te veel herrie dan vraag ik of 
ze ergens anders willen gaan spelen 
of zachter kunnen doen. Voorheen 
stuitte dit op weerstand, nu begrijpen 
mijn (klein)kinderen mijn situatie en 
is er meer begrip. Overigens verwacht 
ik niet van anderen dat zij de hele 

tijd rekening houden met mij. Dat is 
onmogelijk. Dat betekent zelf con-
stant zoeken naar oplossingen. Als ik 
met mijn vrouw boodschappen doe of 
mee naar de braderie ga, doe ik oor-
dopjes in. Voorheen wachtte ik bij de 
supermarkt in de auto op haar. Ik weet 
nu dat ik pauzes moet inbouwen op 
een dag, selectiever met mijn energie 
moet omgaan en mijn eigen grenzen 
moet aangeven. Dat lijkt heel simpel, 
maar dat is een lang proces. In het 
begin ga je bijna elke dag de mist in; je 
moet je grenzen opzoeken en onder-
vinden hoe ver je kunt gaan. Dat leer je 
met vallen en opstaan.”
“Net doen of de pieptonen in mijn 
oren niet bestaan, werkt voor mij niet. 
Daaraan ga ik kapot. Dat heb ik zelf 

54

m i j n  v e r h a a l

leren omgaan met tinnitus

‘Tinnitus	is	mijn	vijand	
die	ik	mijn	vriend		
probeer	te	maken’
Joost Treebusch (67) was in de veronderstelling dat hij prima kon leven met tinnitus. Toch 

veranderde hij langzaam in een chagrijnige en teruggetrokken man. Onlangs besloot hij 

psychische hulp te zoeken. “Nu lach ik weer elke dag!”

tekst: Weija Steffens | beeld: Paul Schuitemaker

“Jarenlang wist ik niet wat er met mij aan de hand 
was. Als het helemaal stil was om me heen hoorde 
ik een geluid dat niemand anders hoorde. Alsof 

iemand constant tegen een kopje aantikt in combinatie met 
enkele hoge pieptonen. Ik ben door specialisten onder-
zocht, maar een oorzaak voor het geluid kon niemand 
vinden. Een onverdraaglijke gedachte. Ik dacht dat er iets 
in mijn hoofd zat, een tumor, iets kwaadaardigs. Ik raakte 
in paniek. Ik werd angstig en ging me ook zo gedragen. 
Van een vrolijke vent veranderde ik in een chagrijnige vent. 
Op mijn werk wist ik me goed staande te houden. Thuis 
plofte ik op de bank. Moe, futloos, geïrriteerd. Ik kon niets 
hebben. Ik vond het verschrikkelijk: ik wilde zo niet zijn! 
Later begreep ik dat tinnitus veel energie vergt, waardoor 
je sneller moe en prikkelbaar bent. Echter, destijds had ik 
nog nooit van tinnitus gehoord. Ik had geen idee wat er met 
me aan de hand was. Totdat ik naar een lezing van de NVVS 
ging over oorsuizen. Het kwartje viel meteen; ik herkende 
mezelf in dat verhaal. Ik was opgelucht: ik ben niet gek, niet 
ziek én niet de enige!”

Isolement
“Het geluid in mijn oren nam toe. Op mijn werk hield ik 
de schijn op dat alles goed met me ging. Angst voor mijn 
carrière. Thuis raakte ik steeds meer in een isolement. Ik 
ging niet meer naar feestjes of naar een restaurant. Naar de 
supermarkt of de markt wilde ik niet. Veel te veel lawaai. 
Mijn vrouw stond er jarenlang alleen voor. Dat moet heel 

zwaar voor haar zijn geweest. Uiteindelijk belandde ik met 
een burn-out thuis. Ik overschreed – onbewust – dage-
lijks mijn grenzen. Een psycholoog bracht me terug in het 
arbeidsproces – weliswaar in een andere functie –, maar 
leerde me niet om te gaan met tinnitus. Uiteindelijk ging ik 
met vervroegd pensioen. Er viel een last van me af waardoor 
ik me vrij snel beter ging voelen. Ik heb altijd gedacht dat 
ik goed kon leven met tinnitus. Ik focuste me op andere 
dingen om maar niet die hardnekkige piep de hele dag te 
horen. Ik werd vrijwilliger bij de NVVS om voorlichting te 
geven aan lotgenoten, maakte prachtige vakantiefilms voor 
mezelf, vrienden en familie en schreef liedjes voor de musi-
cals van mijn kinderen. Toch merkte ik een aantal jaar gele-
den dat de irritaties weer toenamen. Ook vluchtte ik voor 
lawaai. Ik kon daar niet mee omgaan. Als er een ambulance 
langsreed, nam ik letterlijk de benen totdat het geluid van 

Joost	Treebusch
Leeftijd: 67 jaar
Woonplaats: Den Haag 
Relatie: getrouwd, 2 kinderen, 3 kleinkinderen 
Beroep: gepensioneerd P&O’er 
Hobby’s: monteren en editen van vakantiefilms,  
schrijven, muziek, vrijwilliger bij NVVS
Levensmotto: mensen moeten fouten maken om te leren

‘Ik weet nu dat ik pauzes moet inbouwen op een dag, selectiever met mijn energie moet omgaan en mijn eigen grenzen moet aangeven’

“Ik ben niet gek, niet ziek én niet de enige!”
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ondervonden. De tinnitus heb ik nu - 
met dank aan mijn psychotherapeut 
via de GGMD- volledig  
geaccepteerd. Dat moet ook, anders 
blijf ik constant met mezelf het 
gevecht aangaan. Een strijd die ik nooit 
kan winnen. Tinnitus is mijn vijand, 
maar ik probeer het dagelijks tot mijn 
vriend te maken. Natuurlijk ben ik 
deze aandoening liever kwijt dan rijk. 
Als morgen de mogelijkheid bestaat 
om tinnitus operatief te laten verwijde-
ren, sta ik vooraan in de rij! Maar deze 
aandoening heeft me ook veel mooie 
dingen opgeleverd. Het heeft me aan 
het schrijven gekregen (zie kader, 

red.). Ik ben trots op mijn werk als 
vrijwilliger bij de NVVS. Geweldig dat 
ik met mijn ervaringen en levenslessen 
anderen kan helpen. Door de therapie 
ben ik compleet ‘back on track’: ik kan 
ondanks mijn slechte momenten elke 
dag weer lachen!” 

Meer informatie over tinnitus vindt 
u op nvvs.nl/tinnitus. De NVVS-

Commissie Tinnitus en Hyperacusis 
zet zich onder andere in voor een goed 
en gestroomlijnd hulpverleningsaan-
bod en organiseert op diverse plaatsen 
in het land informatiebijeenkomsten. 
Diverse lokale afdelingen organiseren 
inloopuren waar u met vragen terecht 
kunt en met lotgenoten ervaringen 
kunt uitwisselen. Zie nvvs.nl/hoor-
agenda voor meer informatie.

Tips	van	Joost:
• Heb je het gevoel dat tinnitus je 

belemmert – op je werk, in je sociale 
leven, in je relatie – zoek dan hulp. 
Bijvoorbeeld bij GGMD 
 (www.ggmd.nl), Kentalis  
(www.kentalis.nl), Parnassia 
(www.parnassia.nl) of een Audio-
logisch Centrum (www.fenac.nl). 

• Verzwijg op je werk niet dat je tin-
nitus hebt. De kans op fouten neemt 
toe door concentratieverlies. Door uit 

te leggen wat er met je aan de hand 
is, kweek je meer begrip en geef je 
collega’s en je werkgever de moge-
lijkheid rekening met je te houden.

• Kom voor jezelf op: zorg dat 
jij bepaalt wat jouw positie is. 
Bijvoorbeeld bij een verjaardags-
feest of in een restaurant. Voel je 
bovendien niet verplicht om overal 
aan mee te doen, of altijd te komen 
opdagen. Stel daarin je eigen gren-

zen en houd je daaraan.
• Zorg ervoor dat je onder de mensen 

blijft, ga niet thuis zitten en zonder 
jezelf niet af.

• Verwacht niet van anderen dat ze 
(elke dag) rekening met je houden. 
Doe waar jij je goed bij voelt en 
neem je eigen maatregelen. Denk 
in mogelijkheden en oplossingen. 
Accepteer wat niet meer kan en ga 
op zoek naar een alternatief.

“Dankzij mijn psychotherapeut maak ik weer 

stappen vooruit”

Over zijn gevecht tegen tinni-
tus schreef Joost Treebusch het 
autobiografische boek ‘De Stilte 
Voorbij’. Hierin doet hij verslag 
van de verandering van een in 
zichzelf teruggetrokken, wor-
stelende man naar een kerel met 
een actief sociaal leven die weet 
om te gaan met zijn beperking. 
In zijn tweede boek ‘Oorsuizen, 
loop er niet voor weg’ vertelt Joost 
Treebusch korte ervaringsverha-
len over keuzes die hij maakt om 
met oorsuizen om te gaan.  
Kijk voor meer informatie op 
www.freemusketeers.nl. ‘Ik focus me op andere dingen om maar niet die hardnekkige piep de hele dag te horen.  

Mijn uitgebreide muziekcollectie komt daarbij goed van pas!’

www.siemens.nl/hoortoestellen

Life sounds brilliant.

Vul uw gegevens in en ontvang het gratis informatiepakket. 

Voorletters: Achternaam:  m   v

Straat: 

Postcode  Plaats:

E-mailadres:

Bent u een hoortoesteldrager?    ja    nee

 Ja, ik wil graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van horen.

Stuur deze coupon in een envelop zonder postzegel naar 

Siemens Audiologie Techniek B.V. 

Antwoordnummer 11034, 2700 VC Zoetermeer

Alleen met een volledig ingevulde antwoordkaart ontvangt u een informatiepakket. 

Geniet van het geluid van het leven. 
Vul nu uw gegevens in en ontvang meer informatie over onze hooroplossingen.

603 13076 Advertentie Horen 210X297.indd   1 21-11-13   15:16

advertentie
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Ernstige	geluidshinder	koploper	bij	
klachten	over	afsteken	van	vuurwerk

Onder de naam “te veel, te vroeg, te hard” heeft het meldpunt vuurwerk-

overlast (een initiatief van 17 lokale GroenLinks-fracties) rapport uitge-

bracht van de meldingen die gedaan zijn op de site vuurwerkoverlast.nl.

tekst: Karel Gillissen

Het afsteken van vuurwerk 
bij de jaarwisseling staat al 
geruime tijd ter discussie. 

Niet alleen vanwege de letselschade 
die het met zich mee brengt, maar ook 
vanwege de geluidsoverlast. Het rap-
port laat dat ook duidelijk zien: bijna 
de helft van de klachten betreft over-
last van harde knallen (vuurwerkbom-
men). Ernstige geluidshinder is daar-
mee de koploper van alle klachten. 

Gehoorklachten
De wettelijk maximaal toegestane 
geluidssterkte van consumenten-
knalvuurwerk is 156 dB (A). Dat is 
voor veel mensen eigenlijk al veel te 
hard, laat staan voor diegenen met 
hyperacusis-klachten. Illegaal vuur-
werk gaat daar nog eens een aantal 
malen bovenuit. Ter vergelijking: 
akoestische trauma’s kunnen al 
optreden bij eenmalige blootstelling 
aan geluid met piekniveaus van 150 
dB (A). Bijvoorbeeld bij defensie- of 
politiepersoneel die onvoldoende 

gehoorbescherming dragen bij schiet-
oefeningen. 
Het is natuurlijk goed dat de overheid 
eisen en regels stelt aan de eigen-
schappen van consumentenvuurwerk, 
maar het handhaven van deze regels 
blijkt in de praktijk nagenoeg ondoen-
lijk. Ieder jaar weer blijken grote 
partijen illegaal vuurwerk de weg te 
vinden naar de consumenten met als 
gevolg dat er jaarlijks na de jaarwis-
seling zo’n 20.000 mensen zich bij 
artsen melden met gehoorklachten ten 
gevolge van harde knallen.

Consumenten
De NVVS-Commissie Tinnitus en 
Hyperacusis pleit voor een alge-
heel verbod van knalvuurwerk door 
consumenten. Dit vuurwerk moet 
evenals het grote siervuurwerk meer 
op daarvoor centraal aangewezen 
plaatsen door de overheid worden 
afgestoken. Dit naar het voorbeeld van 
bijvoorbeeld een land als Australië. 
In plaats van knalvuurwerk zou het 

kleinere siervuurwerk door consumen-
ten afgestoken kunnen worden. De 
Commissie beveelt aan het afsteken 
van dit kleinere siervuurwerk meer te 
stimuleren.

In het rapport van het meldpunt 
Vuurwerkoverlast worden echter 
geen aanbevelingen van dergelijke 
aard gedaan. Het rapport geeft wel 
het advies zwaar en illegaal vuurwerk 
strenger aan te pakken en hiervoor 
Europese regelgeving op te stellen. Er 
zijn landelijk al enkele veiligheidsini-
tiatieven rondom vuurwerk, zoals de 
actie ‘Nederland Oogletselvrij’ waarbij 
zogenoemde ‘vuurwerkbrillen’ uitge-
deeld worden aan scholieren om ze 
bewust te maken van het veilig afste-
ken van vuurwerk. De NVVS hoopt dat 
mensen echter niet alleen hun ogen 
beschermen tijdens de jaarwisseling, 
maar zeker ook hun oren! 

VN	Verdrag	NU	Samen	Waarmaken	in	2015	geratificeerd

Aan de Landelijke Werkbijeenkomst VN Verdrag 
NU Samen Waarmaken van vrijdag 27 september 
namen meer dan 300 mensen uit het hele land 

deel. Zij lieten zich informeren, legden verbindingen en 
onderzochten hoe het VN verdrag al waargemaakt kan 
worden en wat daarbij van belang is. Staatssecretaris Van 
Rijn zei ervoor te zorgen dat het VN Verdrag voor rech-
ten van mensen met een beperking in 2015 getekend zal 
worden.

Tijdens de bijeenkomst stond het verbinden van lokale en 
landelijke ontwikkelingen centraal, waarbij de uitkomsten 
van het project VN verdrag om de hoek een belangrijke rol 
speelden. Rennie van Moolenbroek en Marcel Bobeldijk 
waren namens de NVVS aanwezig en spraken met diverse 
partijen en brachten het onderwerp gehoorverlies ter spra-
ke. Ook de aanwezigheid van een schrijftolk en gebaren-
tolk zorgde voor de nodige aandacht voor dit onderwerp. 
Meer informatie: www.vnverdragwaarmaken.nl/om-de-hoek.

Tinnitusinitiatief	in	de	
schijnwerpers,	maar	buiten	
de	prijzen

Anita Witzier maakte op 6 november bekend 

dat Ellen Sijbers de winnaar is van de IZZ Mooi 

Mens Verkiezing 2013. Neuropsycholoog Olav 

Wagenaar was vanwege zijn cursus Controle 

over Tinnitus en zijn boek Eerste Hulp Bij 

Oorsuizen één van de 13 genomineerden, maar 

viel helaas buiten de prijzen.

In de ogen van Olav Wagenaar is oorsuizen niet 
zomaar iets onbehandelbaars waar je maar mee 
moet zien te leven. Tinnitus is niet te genezen, 

maar hulpverleners kunnen patiënten wél helpen om 
negatieve gevolgen zoals depressie te voorkomen, 
meent hij. De afgelopen veertien jaar heeft Wagenaar 
zich ingezet om patiënten, huisartsen, kno-artsen, psy-
chologen en andere hulpverleners hiervan te overtui-
gen. Hij ontwikkelde de cursus Controle over Tinnitus 
en schreef het boek Eerste Hulp Bij Oorsuizen, initia-
tieven die de NVVS van groot belang vindt voor mensen 
met tinnitus (en hyperacusis). 

Wagenaar was genomineerd voor de Mooi Mens 
Verkiezing 2013 van zorgverzekeraar IZZ, waarbij op 
zoek gegaan wordt naar bijzondere zorgmedewerkers 
die een inspiratiebron zijn voor anderen. Wagenaar 
viel uiteindelijk buiten de prijzen, maar zijn inspan-
ningen op het gebied van tinnitus zijn wel in de schijn-
werpers gezet. 
De juryprijs ging naar Ellen Sijbers vanwege haar ini-

tiatief de zalfpoli op te zetten 
in het Catharina Ziekenhuis te 
Eindhoven. Willy Schuurman 
uit Papendrecht won de 
publieksprijs met haar initiatief 
om een beleeftuin voor demen-
terenden op te richten.

Meer lezen over omgaan met tinnitus 

en hyperacusis? Bestel het boek Eerste 

Hulp Bij Oorsuizen via nvvs.nl/winkel. 

Hoortoestel	als	blikvanger

Onlangs vond in Amsterdam de tweede International 
Conference on Disability Studies plaats. Het thema 
was ‘The art of belonging’. Op de conferentie gaf 

Petra van der Kaa (Balancine) een digitale presentatie van 
portretfoto's van slechthorenden om de beeldvorming over 
slechthorendheid te verbe-
teren en de schaamte over 
het dragen van hoortoestel-
len te doorbreken. 

Dit deed zij met behulp van 
accessoires die ze zelf ont-
wierp en waarin hoortoestel-
len en oordoppen verwerkt 
zijn. “Dat zijn de blikvan-
gers op de foto’s die de aan-
dacht trekken en de nadruk 
leggen op een ander deel 
van de identiteit dan slecht-
horend zijn. Bijvoorbeeld 
werk, hobby’s, familie, 
sport etc. Ondertussen 
zorgen ze er wel voor dat 
de (h)oorhulpmiddelen 
ook gezien worden”, vertelt 
Petra. “Het gaat over iden-
titeit. Slechthorend zijn is 
daar een deel van, maar het 
gaat om de mensen, niet om 
hun handicap. Ik heb van 
Phonak en Oticon dummies 
van hoortoestellen ontvan-
gen waar ik de sieraden 
van heb gemaakt. Om te 
laten zien dat hoortoestel-
len mooi kunnen zijn en ze 
gezien mogen worden als je 
ze draagt. Ik ben er namelijk 
geen voorstander van om ze 
te verstoppen. Jezelf ervoor 
schamen is ongezond.”

Meer informatie:  

http://www.facebook.com/balan-

cine.nl of www.balancine.nl. 
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Milou doet aan jazzballet. 

Misschien dat er door de oor-

dopjes en de fietsbel in haar 

haar ook een belletje gaat rin-

kelen bij jongeren met een goed 

gehoor…

Chantal is er trots op dat ze 

het tot universitair student 

strafrecht geschopt heeft. Haar 

ketting vormt een associatie 

met haar mogelijke toekomstige 

beroep van advocaat. 
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Eerste	patiënt	geïmplanteerd	met	‘magneetversie’	Baha

Voor het eerst is bij een patiënt met gehoorproblemen een zogeheten 'Baha Attract' geplaatst. Het is een 

hoortoestel dat door middel van een geïmplanteerde magneet op het hoofd kan worden aangebracht.

Een Baha is een in het bot 
verankerd hoortoestel van 
fabrikant Cochlear. De tra-

ditionele Baha wordt vastgeklikt op 
het abutment (koppelstuk) aan de 
buitenkant van het hoofd achter het 
oor. Dat geeft de trillingen die het 
uitwendige toestel opvangt door aan 
een titanium schroef die als implan-
taat in het schedelbot is verankerd 
en rechtstreeks naar het slakken-
huis geleid. De nieuwe variant werkt 
met een magneet in plaats van het 
abutment. Achter het oor, onder de 
huid, wordt door de kno-chirurg 
een magneet geplaatst, die daar 
blijft zitten. Het hoortoestel kan 
aan de buitenkant van het hoofd op 

de magneet worden geplaatst. Dit 
zorgt voor minder kans op infecties 
en het is prettiger voor de gebrui-
ker, omdat er geen pinnetje uit het 
hoofd steekt wanneer de Baha niet 
in gebruik is. 

Test
Deze ‘magneetvariant’ is nog niet 
algemeen beschikbaar. Fabrikant 
Cochlear test de nieuwe techniek 
op dit moment op kleine schaal, 
om ervaringen van patiënten te ver-
zamelen en klinische ervaring op 
te bouwen. Het Albert Schweitzer 
ziekenhuis is één van de nog zeer 
weinige ziekenhuizen in Europa 
waarmee Cochlear dit nu samen 

doet. Als uit de eerste plaatsingen 
blijkt dat patiënten tevreden zijn, 
gaat Cochlear op grotere schaal 
dit systeem leveren. Dat is op zijn 
vroegst halverwege 2014. Fabrikant 
Oticon Medical, van het botveran-
kerd hoortoestel Ponto, werkt (nog) 
niet met een magneetversie. 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft op de 
website www.asz.nl een aantal vragen en 
antwoorden over deze ontwikkeling op een 
rijtje gezet en ook het Algemeen Dagblad 
berichtte over deze ontwikkeling. Meer lezen 
over horen via beengeleiding? Download 
het verhaal van Jokelien uit HOREN 4 op 
www.nvvs.nl/horenmagazine. 

Ogen	&	Oren

De NVVS heeft een bijdrage gele-
verd aan de publicatie ‘Alles over 
Ogen & Oren’ van Pulse Media 

Groep. Deze publicatie werd op 9 decem-
ber verspreid onder 300.000 huishoudens 
en daarnaast digitaal aangeboden via 
ad.nl, volkskrant.nl, trouw.nl, parool.nl 
en gezondheidsnet.nl. 

De publicatie is bedoeld om aandacht te 
vragen voor het feit dat een steeds groter 
wordende groep binnen de Nederlandse 
samenleving problemen ondervindt op 
het gebied van horen en zien. Het artikel 
waaraan de NVVS heeft meegewerkt, gaat 
onder andere in op gehoorschade, slecht-
horendheid en tinnitus.

Eenvoudig en toch slimmer
voor een zorgeloos leven

Het Cochlear ™Nucleus ® 6 systeem past zich automatisch
aan veranderende luisteromgevingen aan. Een optimaal 
gehoor geeft u de vrijheid om volop van het leven te genieten.

Nucleus 6 is eenvoudig in gebruik en
gemakkelijk aan te passen naargelang
uw gehoor verder evolueert. 
Waar u ook bent, het SmartSound   iQ
systeem past zich automatisch aan uw
omgeving aan met de best mogelijke
hoorresultaten. Relax en geniet volop
van het leven, zonder zorgen.

 
®

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, SmartSound and the elliptical logo are either 
trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited.

Voor advies, verwijzen we graag
naar uw arts of audioloog.

www.cochlear.nl

N36243F_ISS1_EN_Consumer_Seniors.indd   1 12.04.13   11:07Nucleus 6_A4.indd   1 1/10/2013   14:02:48
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v e r g o e d i n g e n

verschil tussen regeling op papier en de werkelijkheid

Reacties	verzekeraars	en	
audiciens	op	meldingen	
bij	Hoorwijzer.nl
Het aantal klachten over de nieuwe wijze waarop hoortoestellen worden verstrekt en ver-

goed, is gering. Zorgverzekeraars melden ons dat ze minder klachten krijgen dan in voor-

gaande jaren. En de circa 500 meldingen en vragen die de NVVS dit jaar ontving, vormen 

maar een klein deel van het totaal aantal mensen dat een nieuw toestel heeft aangeschaft, 

dit jaar. Mag je daarom concluderen dat de nieuwe wijze van verstrekken en vergoeden 

prima loopt? Wat de NVVS betreft: nee. Elke klacht is er één te veel. Samen met de andere 

partijen in de hoorzorg, moeten we analyseren wat er precies mis gaat en waar de nieuwe 

aanpak verbeterd moet worden.

Analyseer	waarom	extra	zorgaanvragen	
uitblijven!
Als het bij een eerste proef niet lukt een passend hoortoe-
stel te vinden, hoort binnen het protocol een tweede proef 
aangeboden te worden. Als het daarmee ook niet lukt, 
biedt het protocol een ‘escape’: de extra zorgaanvraag. Dan 
wordt bekeken hoe er toch een adequate oplossing gevon-
den kan worden voor uw wellicht bijzondere gehoorverlies 
en luisteromstandigheden. De NVVS heeft erop gehamerd 
dat audiciens en verzekeraars ruimhartig met deze escape 
omgaan. Immers: juist in een systeem dat nog niet uitont-
wikkeld is, moet je scherp kijken wie in eerste instantie 
niet in de standaardaanpak past. Pas dan kun je je systeem 
gericht verbeteren. 

Verzekeraars hebben deze mogelijkheid van een ‘extra zorg-
aanvraag’ omarmt. Bovendien werken ze momenteel aan 
richtlijnen voor het indienen van een ‘extra zorgaanvraag’. 
Op papier ziet het er dus goed uit. Maar in de praktijk blijkt 
dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de extra zorg-
aanvraag – terwijl de meeste klachten die NVVS ontvangt juist 
gaan over complexere situaties waarin je zo’n extra zorgaan-
vraag zou verwachten. Waar komt die discrepantie vandaan? 
Volgens verzekeraars moet gekeken worden naar waarom 
audiciens de weg van de extra zorgaanvraag nauwelijks 
bewandelen. Audiciens zeggen op hun beurt dat extra zorg-
aanvragen nauwelijks worden gedaan omdat zij nu nog zelf 
iemand in een bepaalde categorie kunnen indelen. Het was de 
bedoeling om automatisch te laten uitrekenen in welke cate-
gorie een slechthorende valt. Maar het digitaal systeem dat 
die rekenklus moet klaren, is nog steeds niet ingevoerd. 
De NVVS pleit voor een diepgaander onderzoek naar de 
binnengekomen klachten en het uitblijven van extra zorg-
aanvragen. 

Valt	er	in	de	praktijk	ook	echt	iets	te	kiezen?	
Op het Hoorwijzer-meldpunt komen ook klachten bin-
nen over gebrek aan keuzemogelijkheden. Mensen hebben 

soms het gevoel dat er maar één merk en model hoortoestel 
wordt aangeboden en er daarmee niets te kiezen valt. Een 
beperking in keuzemogelijkheden kan samenhangen met 
de nieuwe werkwijze. Met de invoering van het protocol is 
immers ook een forse bezuiniging doorgevoerd. Dat kan 
voordelen voor u als slechthorende hebben, omdat u min-
der betaalt voor uw hoortoestel. Maar het kan er tegelijker-
tijd toe leiden dat een audicien u minder mogelijkheden kan 
aanbieden. Hoewel verzekeraars in hun inkoopbeleid vaak 
afspraken met audiciens maken over het aantal merken 
waaruit een slechthorende moet kunnen kiezen, lijkt het 
beleid nu te veel in het voordeel van audiciens die kiezen 
voor ‘dozenschuiven’ en dan vooral dozen van één merk. 
Dat kan en mag niet het effect zijn van het nieuwe systeem.  
Analyse van o.a. de meldingen op Hoorwijzer.nl moet snel 
uitwijzen of er voldoende keuzemogelijkheden zijn om 
slechthorenden adequaat te helpen.

Samenwerking	is	de	basis	
De sfeer tussen de branchevertegenwoordigers was behoor-
lijk verslechterd. “En daar is de slechthorende de dupe van”, 
zei NVVS-directeur Joop Beelen in Kassa. “Als partijen niet 
constructief met elkaar samenwerken, worden de kansen 
die het nieuwe systeem biedt nooit verzilverd.” Uiteindelijk 

zullen de partijen toch met elkaar samen goede hoorzorg 
moeten leveren. Daarom riep de NVVS partijen op zich con-
structief op te stellen. Die oproep lijkt effect te hebben. De 
dialoog over verbeteringen komt weer op gang. Wij houden 
u op de hoogte. 

Blijf eventuele klachten melden op www.hoorwijzer.nl/meldpunt. 

De	vier	grote	zorgverzekeraars	in	2014
Menzis past voor 2014 haar beleid aan. Bijbetalen wordt 
onder voorwaarden mogelijk en er komt een hogere ver-
goeding voor (bi)cros-toestellen. 
Achmea, VGZ en CZ handhaven hun beleid. Achmea 
heeft een contract voor drie jaar afgesloten met drie 
audicienketens. VGZ gaat medio 2014 evalueren. CZ ver-
wacht dat een groot deel van de problemen wordt opge-
lost door aanpassingen aan het protocol die momenteel 
worden uitgewerkt, zoals een betere beschrijving van de 
procedure rondom de extra zorgvraag.
De kleinere verzekeraars die inkopen via MultiZorg zijn 
niet gevraagd naar eventueel gewijzigd beleid.

Kijk op http://www.hoorwijzer.nl/zoek-en-kies/verzekeraars.html 
voor een overzicht van wat zorgverzekeraars in 2014 in hun 
aanvullende pakketten te bieden hebben als u een hoorhulpmid-
del nodig heeft. Gebruik dit overzicht om eventueel over te stap-
pen naar een andere verzekeraar.

De	drie	grote	audiciengroepen	in	2014
Alle audiciens willen in 2014 hun voorlichting richting 
slechthorenden verbeteren. Waarbij HoorProfs meer uit-
leg over restitutiemogelijkheden wil meenemen.

Mevr. Bos wil een waterdicht toestel omdat ze regelmatig 
hardloopt in de regen, zei zij op 12 oktober jl. in het tv-
programma Kassa. Binnen het hoorprotocol is zo’n toe-
stel voorhanden. Toch krijgt zij een toestel aangeboden 
dat zij volledig zelf moet betalen. Hoe kan dat?

Mevr. Stellaart werkt als kapster. Dus: veel rumoer op de 
werkplek. Het toestel waarmee ze een proef doet, schiet 
tekort in deze omstandigheden. Het tweede toestel dat 
zij krijgt aangeboden voldoet beter. Maar, zegt de audi-
cien: ’Dat moet u helemaal zelf betalen’. Waarom kan 
deze situatie niet binnen het protocol worden opgelost? 
Bijvoorbeeld via een extra zorgaanvraag?

Mevr. Muller gaf in Kassa aan dat ze een toestel heeft 
gekozen buiten het hoorprotocol om, omdat ze een groot 
gehoorverlies heeft en bovendien overgevoelig is voor 
geluid. Verzekeraars hebben een zorgplicht, die stelt dat 
iedereen binnen het protocol geholpen moet kunnen 
worden. Zijn er inderdaad mensen met bepaalde situaties 
die nu buiten het protocol vallen?

Bekijk de uitzending van Kassa op http://www.uitzendinggemist.nl/

afleveringen/1373928. 
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Onvoldoende resultaat met uw hoortoestellen? 

  Wij stellen uw eigen toestellen opnieuw in

  Gratis beoordeling van uw mogelijkheden

Second Opinion Hoortoestellen 
Engelserf 35 (afd. LetsFlex)
3843 BD Harderwijk
Tel.: 0341 - 7681762Second 

Opinion
HOORTOESTELLEN

Het verbeteren van het resultaat met 
uw bestaande hoortoestellen is onze 
specialiteit

  Wij verkopen geen hoortoestellen

www.SecondOpinionHoortoestellen.nl

Niet tevreden

geld terug

l e z e r s p a g i n a

advertenties

Re:	Felicitatieproject	
Het Felicitatieproject is een bezoekproject in de 
Rivierenbuurt in Amsterdam dat bedoeld is om eenzaam-
heid bij ouderen tegen te gaan. Onlangs vierde het project 
het 45-jarig jubileum. 
Wij wilden ook iets nuttigs voor onze buurtbewoners 
organiseren. In samenwerking met de NVVS is dit bijzon-
der goed gelukt en kan iedereen terugkijken op een zeer 
geslaagde informatiemiddag. We hadden van tevoren alles 
goed geregeld. Maar wat we niet in de hand hadden, was 
de hoeveelheid bezoekers. Tot onze verrassing was de 
opkomst geweldig; zo’n 90 personen! De zaal zat tjokvol. 
Wat waren de bezoekers na afloop tevreden over presenta-
ties van de vrijwilligers van de NVVS. Ook de schrijftolk was 
een aanwinst. Wij willen de NVVS en in het bijzonder Frans 
Hofstra, Nelly Jacobs en Kees Twilt bedanken voor de pret-
tige medewerking. Door hun persoonlijke inzet is het een 
bijzonder geslaagde informatiemiddag geworden. 
De organisatoren van het Felicitatieproject

Re:	Mijn	Verhaal	
Vanmiddag heb ik een artikel gelezen in het blad HOREN 
augustus/september 2013. Het gaat over het artikel: “Ik 
geloof weer in mezelf ” (Mijn Verhaal over Nicole Stegehuis). 
Ik vond het een prachtig artikel, temeer omdat ik zelf ook 
slechthorend ben en ook aan het leren ben als BOL stu-
dent voor de 
opleiding 
Verzorgende 
IG. Heel inspi-
rerend!
Marjon Bakker
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openheid. Helaas kreeg ik ook nu 
weer nul op het rekest. Wat was ik 
woedend. Niet op haar, maar op 
mezelf. Voor de zoveelste keer werd ik 
afgewezen door die stomme oren! Ten 
einde raad klopte ik aan bij de GGMD, 
het maatschappelijk werk voor doven 
en slechthorenden. Daar kreeg ik de 
sublieme tip om mezelf aan te bieden 
op vrijwillige basis. Zo kon het bejaar-
denhuis zien of ik het werk aankon en 
kon ik zelf ervaren of dit werk mij zou 
bevallen. Een geniaal idee!” 

Op proef
“Met enige moeite lukte het me de 
zorgmanager van het betreffende 
bejaardenhuis te overtuigen van mijn 
motivatie, mijn kunnen en wils-
kracht. Volgens hem werd ik niet 

aangenomen uit medelijden, omdat ik 
slechthorend was. Nee, ik ging daar 
als vrijwilliger werken omdat ik het 
bedrijf iets te bieden had. Ik kreeg 
een contract voor een maand en ging 
aan de slag in het restaurant. Niet 
de makkelijkste werkplek in een ver-
zorgingshuis, want het is daar flink 
lawaaiig. Ik serveerde de brood- en 
warme maaltijden uit in het restaurant 
met een cateringtrolley. Doordat ik 
zelf slechthorend ben, weet ik juist 
hoe ik met ouderen moet omgaan. 
Immers, driekwart van de mensen die 

ik verzorg, hoort net zo weinig als ik! 
Ik ben gewend om iemand aan te kij-
ken en om iemand niet van achteren 
te benaderen. Ik stel korte vragen met 
gesloten antwoorden. Wilt u koffie 
of thee? Kaas of jam? Ik maak eigen-
lijk van mijn beperking een deugd. 
In die zin heb ik echt wat extra’s te 
bieden. Natuurlijk loop ik ook tegen 
dingen aan. Collega’s die fluisteren 
of van achteren iets tegen me zeggen, 
versta ik niet. Ook hoge tonen, zoals 
alarmbellen, kan ik niet of nauwelijks 
horen. Ik moet in sommige gevallen 

54

m i j n  v e r h a a l

de enorme wilskracht om te laten zien wat je kan

‘Ik geloof weer in mezelf’
Als slechthorende getrouwde vrouw hing Nicole Stegehuis (46) haar carrière na de geboorte 

van haar oudste kind aan de wilgen. Na haar scheiding vorige zomer moest zij echter weer 

aan de bak. Met flink doorzetten lukte het Nicole de baan van haar leven te bemachtigen. 

tekst: Weija Steffens | fotografie: Paul Schuitemaker

“Ik ben slechthorend geboren. Als mijn moeder met 
de koekjestrommel schudde, reageerde ik niet. Dat 
vond ze vreemd. Mijn slechthorendheid is officieel 

vastgesteld toen ik vier jaar was. Gelukkig heeft mijn moe-
der mij nooit anders behandeld dan mijn broers en zussen. 
Daardoor heb ik mij nooit anders gevoeld. Natuurlijk maak-
te ik ook wel eens misbruik van mijn slechthorendheid. Als 
mijn moeder mij vroeg de tafel te dekken, terwijl ik in mijn 
boek zat te lezen, dan was ik opeens Oost-Indisch doof!”

Vooraan in de klas
“Ik heb het regulier onderwijs doorlopen. Altijd zat ik 
vooraan in de klas, aan de rechterkant. Met mijn linkeroor 
hoor ik namelijk iets beter. Lage tonen hoor ik redelijk 
goed, maar hoge niet. Laatst ging het brandalarm af toen 
ik pannenkoeken aan het bakken was, en ik hoorde niets! 
Ook al kon ik na de basisschool naar de havo, leerkrach-
ten adviseerden mij naar de LHNO (de huishoudschool) te 
gaan. Een lager niveau zou mij beter passen, vonden zij. 
Zo gezegd, zo gedaan. Ik wilde graag de zorg in, maar ook 
dat werd mij afgeraden. Zowel door mijn moeder als door 
het audiologisch centrum. Het zou fysiek te zwaar zijn, 
meenden zij. Nu baal ik onwijs dat ik niet heb doorgezet 
en gedaan heb wat ik wilde. Misschien hadden ze op dat 
moment gelijk en was ik toen nog te jong en onervaren voor 
de zorg, maar dat had ik graag zelf ervaren. Desnoods had 
ik keihard mijn neus gestoten. Nu gaf het mij het gevoel dat 
ik niet goed genoeg was. Anders dan anderen. Ik werd afge-
serveerd op mijn oren. Daar was ik heel verdrietig om. Ik 
voelde me beperkt, gehandicapt.”

Een eigen inkomen
“Uiteindelijk ben ik na verschillende uitzendbaantjes bij 
een elektronicafabriek aan de slag gegaan. Daar heb ik 

jaren gewerkt, totdat ik trouwde en kinderen kreeg. Als 
mijn kinderen op de basisschool zaten, zou ik mijn carrière 
weer oppakken, was mijn idee. In de loop der tijd bleek 
echter dat mijn oudste zoon een Autisme Spectrum Stoornis 
(ASS) heeft waardoor hij veel zorg nodig had. Werken was 
daardoor geen optie. Ik liet mijn plannen varen. Maar toen 
ik vorig jaar zomer van mijn man scheidde, moest ik wel 
aan de slag en mijn eigen inkomen verdienen. Dat was best 
spannend, want waar kon ik terecht? Wie wil mij – een 
slechthorende vrouw – nu in dienst nemen? Ik besloot mijn 
oude droom na te jagen: een baan in de zorg! Ik heb heel 
veel zorginstanties in de regio aangeschreven. Open en 
eerlijk schreef ik dat ik slechthorend ben. Vele afwijzingen 
volgden. Moedeloos werd ik ervan. Totdat een personeels-
manager mij opbelde. Ze was geraakt door mijn brief en 

Nicole Stegehuis
Leeftijd: 46 jaar
Woonplaats: De Weere
Relatie: Samenwonend met Paul en zijn drie kinderen, 
weekendmama van Bob en Roos 
Beroep: leerling in opleiding verzorgende l.g. 
Hobby’s: Nicole heeft iets met de kleur paars: paarse 
hoortoestellen, een paarse auto, een paarse mobiele tele-
foon, veel paarse kleding, sieraden en stenen. Ook vist 
ze graag met een sleepnet op garnalen en verzamelt ze 
stenen (mineralen).
Levensmotto: alles komt goed, maar niet altijd vandaag 
/ wie alles loslaat, heeft lege handen en met lege handen 
kun je alles aanpakken

‘Mijn leven is in een jaar drastisch veranderd: van huisvrouw naar een fulltime werkende en studerende moeder. Druk, maar ik krijg er zo veel energie van!’

‘Ik kan zoveel meer dan ik altijd heb gedacht’

Vraag	over	‘losse	oorsteentjes’
Ik heb al heel lang de ziekte van Ménière. Op het ogenblik 
gaat het goed. De chiropractor heeft mij behandeld vanwege 
losse ‘oorsteentjes’, maar als ik plat in bed lig heb ik nog 
steeds last van mijn evenwicht. Weet u daar iets op? Of kan 
het ook met vocht te maken hebben? 

Antwoord van de NVVS-Commissie Ménière: 
Waarschijnlijk bedoelt u BPPD (Benigne Paroxysmale 
Positieveranderings Duizeligheid). Dat komt vaker voor bij 
Ménière-patiënten (maar is dus niet hetzelfde als Ménière) en 
wordt inderdaad veroorzaakt door oorkristalletjes die aan de 
wandel zijn gegaan. Het wordt niet door vocht veroorzaakt.  
Een kno-arts, sommige huisartsen en sommige fysiothera-
peuten kunnen door bepaalde manoeuvres die kristalletjes 
weer op hun plek krijgen. Als de behandeling door de chi-
ropractor (is deze ook fysiotherapeut?) dus niet helpt, kunt 
u een verwijzing vragen naar de kno-arts of eerst overleggen 
met uw huisarts of deze misschien ook deze manoeuvres 
kent. Misschien helpt het ook om op een paar kussens te 
slapen, wat hoger.

Ondertussen	op	Twitter….

@marbob32: NVVS says thank you and goodbye to Rennie 
van Moolenbroek a great boardmember for the Dutch HOH 
Organisation
@Martinus1989: Ik ben zelf slechthorend en heb samen 
met een collega van mij deze documentaire gemaakt over de 
impact van een CI. http://vimeo.com/65508392
@ivonneloes: Ik voel me altijd zo verloren als 1 hoortoestel 
weg is voor reparatie. Dan wil ik me ziekmelden terwijl ik 
hartstikke fit en gezond ben.
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 Naast onze siliconen maatoorstukjes leveren we 
 nu micro maatoorstukjes in acryl materiaal voor 
 de R.I.C. toestellen.

- Door de fl exibele verbinding kunnen 
 verschillende receivers uitgeprobeerd worden 
 met dit maatproduct.
- Ze worden geleverd in vijf kleuren. 
-  Geen schaamtegevoel meer als het toestel uit 

het oor gehaald wordt. 
- Mooi van kleur en toch onzichtbaar in het oor.

     Met de kwaliteit van FORMAAT

Formaat Micro Maatoorstukjes 

www.labformaat.nl  |  info@labformaat.nl
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dr. ingeborg hochmair, ceo van ci-fabrikant med-el:

‘De	kwaliteit	van	leven	van	
slechthorenden	en	doven	
verbeteren	blijft	mijn	missie’
Dr. Ingeborg Hochmair (60) is een bekende naam in de doven- en slechthorendenwereld. 

Ze is CEO, de directeur, van CI-fabrikant MED-EL en ontving onlangs de prestigieuze Lasker 

Award voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van het cochleair implantaat. Deze drukke 

Oostenrijkse was onlangs in Nederland voor de opening van het MED-EL Care Center in 

Nieuwegein, waar (potentiële) dragers van een MED-EL implantaat terecht kunnen voor infor-

matie, technische ondersteuning en demonstraties van randapparatuur. HOREN Magazine 

maakte van de gelegenheid gebruik om haar te vragen naar ontwikkelingen op het gebied 

van CI en haar persoonlijke beweegredenen om zich in te zetten voor slechthorenden.

tekst: Astrid van den Hoek | beeld: MED-EL

Dr. Ingeborg Hochmair stond als CEO van MED-EL 
en winnaar van de Lasker Award behoorlijk in de 
schijnwerpers tijdens haar bliksembezoek aan 

Nederland. Eigenlijk houdt ze daar niet zo van, maar het is 
voor een goede zaak, zo legt ze uit. “Bij MED-EL kwamen 
veel gebruiksvragen binnen van mensen met een CI. Mensen 
vragen individuele aandacht. Veel CI-centra en ziekenhui-
zen kunnen dat niet geven; zij hebben zoveel patiënten 
dat dat niet te doen is. Wij zagen daarin een kans. Met de 
Care Centers kunnen wij die individuele gebruiksvragen 
van dragers van een CI van ons merk wel beantwoorden. 
In Duitsland zijn er al een aantal open en die lopen goed. 
De volgende stap was om een Care Center te openen in 
Nederland.” 

En daar wilde de betrokken Hochmair graag bij zijn. Het 
verbeteren van de kwaliteit van leven van slechthorenden en 
doven was al in de jaren zeventig haar missie bij het ontwik-
kelen van het cochleair implantaat, en is dat vandaag de dag 
nog steeds. “Ik werkte in de medische techniek en het was 

eigenlijk toeval dat ik met de ontwikkeling van het cochle-
air implantaat in aanraking kwam. Ik kende geen doven of 
slechthorenden. Maar het idee dat ik kon helpen om de kwa-
liteit van leven van dove mensen te verbeteren, dat vond ik 
belangrijk en erg interessant. Daar wilde ik me voor inzetten.”

Ontwikkelen
Dat doet ze nu al ruim dertig jaar, samen met haar man 
prof. Dr. Erwin Hochmair. “Begin jaren tachtig, toen we 
MED-EL oprichtten, was het doel om spraakverstaan zonder 
liplezen mogelijk te maken. Met het cochleair implantaat 
is dat gelukt. Maar dat betekent niet dat we nu niets meer 
hoeven te doen; het CI ontwikkelt zich nog steeds. We rich-
ten ons nu ook meer op muziekbeleving met een CI en op 
spraakverstaan in moeilijke luistersituaties. Dat zijn hele 
complexe processen.”

Naast het verbeteren van de implantaten, het instellen ervan 
door professionals en de beschikbaarheid van service voor 
de CI-dragers, heeft Ingeborg Hochmair nog een belang-

rijk speerpunt. Het verbeteren van 
de toegang tot CI, onder andere in 
ontwikkelingslanden, en voorlich-
ting over CI en gehoorverlies hebben 
ook haar aandacht. “Mensen moeten 
weten wat het precies inhoudt, zodat 
ze de meerwaarde ervan kunnen zien. 
Ook verzekeraars en politici, zodat ze 
inzien hoe belangrijk het is dat een CI 
vergoed wordt in alle landen en voor 
alle leeftijden.” Even is ze stil, alsof 
zich in haar hoofd een nieuw planne-
tje ontspint hoe ze dat voor elkaar kan 
krijgen. Dan vervolgt ze enthousiast: 
“Er is nog zoveel te bereiken! En ik 
vind het ook zo interessant allemaal!” 

Award
Samen met wetenschappers Dr. 
Graeme M. Clark (78, Universiteit van 
Melbourne in Australië) en Blake S. 
Wilson (65, Duke Universiteit in North 
Carolina, V.S.) ontving Hochmair 
onlangs de prestigieuze Lasker Award 
in de categorie klinisch medisch 
onderzoek. Bij de ontwikkeling van 

de moderne cochleaire implantaten, 
eind jaren zeventig, ondervonden de 
drie wetenschappers veel weerstand 
van andere wetenschappers en van 
organisaties voor doven omdat de 
‘experimenten’ onethisch zouden zijn. 
Clark, Hochmair en Wilson werkten 
eerst afzonderlijk aan een dergelijke 
hooroplossing, maar bundelden later 
de krachten in de realisatie van een 
cochleair implantaat. En met succes, 
zo benadrukt de Lasker Foundation: 
“Door deze samenwerking werd voor 
het eerst de werking van een menselijk 
zintuig ‘hersteld’ door medische tus-
senkomst.” 

Hochmair was verrast toen ze hoorde 
dat de award aan haar toegekend zou 

worden. “Het is fijn om geëerd te 
worden voor mijn werk. Maar ik vind 
het vooral ook fijn dat er daardoor in 
de pers zoveel aandacht is voor CI! 
Dat is belangrijk voor mensen die een 
CI overwegen. Deze hooroplossing 
wordt door de award bij een groot 
publiek onder de aandacht gebracht. 
Dat helpt hopelijk ook weer bij onze 
missie om CI’s voor alle leeftijden en 
ook bij eenzijdig gehoorverlies ver-
goed te krijgen.”

Praktijkverhalen
Inmiddels hebben al meer dan 
320.000 mensen wereldwijd een 
cochleair implantaat, waarvan 
zo’n 100.000 een CI van MED-EL. 
Hochmair kan daar best trots op zijn. 
Maar marktaandeel zegt haar niet 
zoveel. Cijfers over het aantal men-
sen met een CI op het totaal van het 
aantal mensen dat een CI nodig heeft; 
dat maakt wèl wat in haar los. “In 
Nederland is men inmiddels voortva-
rend in het plaatsen van een CI bij een 
kind als dat nodig is. Maar wereldwijd 
heeft op dit moment maar één vijfde 
van de kinderen die een CI nodig 
heeft ook toegang tot een CI. Ik wil 
me er sterk voor maken om te zorgen 
dat in 2020 alle kinderen over de hele 
wereld toegang hebben tot een CI als 
zij dat nodig hebben. Dus dat is maar 
vijf keer zoveel als nu; dat moet te 
doen zijn!”

Hochmair hoort en ziet veel praktijk-
voorbeelden van hoeveel baat mensen 
hebben bij vroege implantatie van een 
CI. “Daarom maak ik mij daar ook 
sterk voor en ondersteunt MED-EL bij-

Dr. Ingeborg Hochmair: “Er is nog zoveel te bereiken! En ik vind het ook zo interessant allemaal!” 

‘Mensen moeten weten wat een CI precies inhoudt, 

zodat ze de meerwaarde ervan kunnen zien’
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voorbeeld fundamenteel en praktisch 
wetenschappelijk onderzoek door 
diverse CI-teams in Nederland die 
kunnen bijdragen aan de verbetering 
van kwaliteit van leven door een CI bij 
volwassenen. Zo kunnen we kijken 
wat we kunnen doen om degenen 
die er niet zo vroeg bij waren zoveel 
mogelijk te helpen.” 

Helemaal passend bij haar missie 
rondom kinderen en jongeren, had 
zij bij de opening van het MED-EL 
Care Center in Nieuwegein een jongen 
aan haar zijde die vanwege microtia 
(‘frommeloortjes’) en gehoorgan-
gatresie (dichte gehoorgang) een 
middenoorimplantaat aan het ene 
oor en een beengeleidingsimplan-
taat (MED-EL vervaardigt ook deze 
hooroplossingen) aan het andere oor 
draagt. Hochmair: “Hij was zo blij 
met deze implantaten, er ging letter-
lijk een wereld voor hem open. Door 
mede de opening van het nieuwe cen-
trum te verrichten, wilde hij eigenlijk 
‘iets terug doen’. Verhalen zoals van 
deze jongen, die zijn zó belangrijk. 
Als fabrikant moet je horen wat de 
gebruikers willen. Maar ook mensen 

die kandidaat zijn voor een CI of een 
andere hooroplossing moeten deze 
verhalen horen. Dragers van een CI 
of ander implantaat kunnen hen 
goed voorlichten en vanuit hun eigen 
ervaringen duidelijk maken wat voor 
een verschil een CI bijvoorbeeld kan 
betekenen.”

Ambassadeur
En dat wil ze ook de NVVS-leden met 
een CI meegeven: deel je ervaringen 
met anderen zodat zij er ook profijt 
van hebben. “Ga netwerken; wees een 
ambassadeur voor CI! Help mensen 
die kandidaat zijn voor een CI de keus 

te maken en help hen aan informatie. 
Zij zijn vaak nog terughoudend en 
durven de stap niet goed te zetten. Wij 
hopen onze producten zo te maken 
dat de drempel zo laag mogelijk is 
om voor een CI te kiezen. Zo is er nu 
een processor waarbij je niets op het 
oor draagt, de Rondo. Verder hoop ik 
ook dat mensen die al een CI hebben, 
maar er misschien niet het profijt van 
hebben dat ze gehoopt of verwacht 
hadden, niet opgeven om een betere 
afstelling te krijgen. Die afstelling is 
ook erg belangrijk, daarom bieden wij 
in ons Care Center ook trainingen aan 
specialisten.”
 

Het Onafhankelijk Platform CI (www.opciweb.nl), waarin de NVVS is verte-
genwoordigd, nam een kijkje in het Care Center. Hennie Epping: ,,De service 
die verleend gaat worden, zal waarschijnlijk specifieker zijn dan hetgeen de 
CI-drager in een regulier CI-centrum ontvangt. Wij zullen de ontwikkelingen 
met extra belangstelling blijven volgen, want in Nederland heeft nog geen van 
de CI-producenten eerder een Care Center geopend.“ Kijk voor meer informatie 
over het Care Center op www.medel.com/nl. 

In Nederland zijn naast MED-EL ook de CI-fabrikanten Advanced Bionics  
(www.advancedbionics.com) en Cochlear (www.cochlear.com) actief.

Opening Care Center MED-EL.

‘Wees een 

ambassadeur voor CI! 

Help mensen die 

kandidaat zijn voor 

een CI de keus te 

maken en help hen aan 

informatie’

Geen toeval, want Specsavers helpt je als partner op alle mogelijke manieren om van je eigen zaak een succes te maken.

Over Specsavers:

• Specsavers is ‘s werelds grootste optiekketen in particulier bezit met meer dan 1600 winkels in 10 verschillende landen

• Specsavers draaide in 2012/13 een totale omzet van ruim 2 miljard euro

• Specsavers heeft een zeer innovatief en uitgebreid assortiment van digitale hoortoestellen van topkwaliteit; de advance-reeks. U krijgt 

verblu end veel waar voor uw geld. Het assortiment wordt exclusief voor Specsavers geproduceerd door ’s werelds marktleiders in 

hoortechnologie. Voor het gehele ‘advance’-assortiment geldt dat de toestellen worden geleverd met gratis aanpastijd, gewenningstijd 

en nazorg.

Als Specsavers Audicien Partner heb je gegarandeerd een maandinkomen en deel je mee in de winst.

Twijfel dus niet langer! Bel Sanja Lageweg voor een gesprek om alle mogelijkheden bij Specsavers te 

bekijken: 06 528 631 64 of stuur een email: sanja.lageweg@specsavers.com Daarnaast staan al onze 

actuele vacatures op de website: vacatures.specsavers.nl

BIJ SPECSAVERS KRIJG JE PROFESSIONELE 
ONDERSTEUNING VAN EEN INTERNATIONALE 
ORGANISATIE MET BIJNA 30 JAAR ERVARING. 

‘ VRIJHEID 
EN ZEKERHEID. 
IK HEB GEKOZEN 
VOOR SPECSAVERS.’
Laila Hammouti, Audicien Partner 
Tilburg en Tilburg Westermarkt

“ Na gewerkt te hebben bij Schoonenberg en Beter Horen heb ik het besluit genomen om mijn eigen zaak bij Specsavers te beginnen. Vooraf 

had ik goede gesprekken over wat er allemaal bij partnerschap komt kijken, dat gaf me vertrouwen. Ook de veilige manier om een eigen zaak 

te kunnen starten werkt geruststellend. Daarnaast krijg je bij Specsavers alle ondersteuning die je nodig hebt. Er staat continu een team van 

professionals klaar die mij ondersteunen in training, marketing, operationeel en fi nancieel management. In mijn winkels werk ik nauw samen 

met optiek, die me ondersteunen met bijvoorbeeld agendabeheer. Dit geeft mij alle ruimte om mij te richten op waar het allemaal om draait: 

professionele hoorzorg verlenen aan mijn klanten. Ik ben blij met mijn overstap!”

_0036P_2350.697 Recruitment De Audicien FC 210x297.indd   1 10/4/13   11:59 AM
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Verzamelplaats	voor	ervaringen	
met	hoorproblemen
Het project Ervaringskennis gaat alweer haar laatste jaar in. De afgelopen twee jaar hebben 

er veel interessante ervaringssessies plaatsgevonden, waaronder over de psychische gevol-

gen van het hebben van een hoorprobleem, aangezichtsverlamming na een brughoektumo-

roperatie en over vakantie-ervaringen. 

Aan de recente sessie over 
psychische gevolgen van een 
gehoorbeperking deed ook een 

Franse gast met Nederlandse ‘roots’ 
mee. Aisa Cleyet-Marel is voorzit-
ter van Surdi 34, de organisatie voor 
slechthorende Fransen (maar liefst 
6 miljoen). Zij schreef ons na haar 
bezoek: “Praten over intieme psy-
chische en psychologische gevolgen 
van onze slechthorendheid is niet zo 
makkelijk en dan nog in een groep, 
dat leek me een ‘hoogstandje’. Maar 
toen het mijn beurt was om mijn erva-
ringen te delen, kwamen de woorden 
als vanzelf. Meer dan twee uur hebben 
we naar elkaar geluisterd, zonder oor-
deel, zonder angst, zonder schaamte. 
Ons verhaal werd opgeschreven door 
de schrijftolk en deze week ontving ik 
per e-mail de officiële tekst die in de 
Ervaringskennis databank zal komen. 
Ik houd een geweldige positieve her-
innering over aan deze ochtend en zal 
proberen zo’n sessie te organiseren in 
Zuid-Frankrijk.”
Mevrouw Cleyet-Marel was erg onder 
de indruk van de ervaringssessie in het 
bijzonder, en van de wijze waarop wij 
in Nederland georganiseerd zijn in het 
algemeen. Daar morgen we best trots 
op zijn! 

Thema’s
In 2014 gaan we nog een aantal nieuwe 
thema’s doen, maar verder laten we 
alle hooraandoeningen en populaire 
thema’s nog een keer de revue passe-
ren. Op de hoogte blijven van de nieu-
we sessies? Neem dan regelmatig een 
kijkje op www.nvvs.nl/ervaringskennis.

Ervaringskennis	databank
Op dit moment wordt een database 
ontwikkeld waarin we straks alle in de 
loop der jaren verzamelde ervarings-
kennis kunnen ontsluiten via een web-
site. De bedoeling hiervan is toekom-
stige lotgenoten, mensen die voor het 
eerst met een hoorprobleem te maken 
krijgen, maar natuurlijk ook mensen 

die al langer voor deze uitdagingen 
staan, te voorzien van een variëteit 
aan tips, oplossingen en ervaringen 
over het dagelijkse omgaan met een 
hoorprobleem. Deze website is een 
uitstekende manier om ervaringen te 
vinden, maar ook om te brengen! 

De NVVS wil graag dat deze nieuwe 
databank ook na afloop van het offi-
ciële project een blijvende en dynami-
sche vind- en brengplaats van ervarin-
gen zal zijn. Een aantal vrijwilligers 
heeft al aangegeven hierbij te willen 
helpen en zij hebben hiervoor inmid-
dels deelgenomen aan een training. 
Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. 
We houden u op de hoogte. 

Op	weg	naar	betere	hulpverlening	
bij	hyperacusis

Kunt u het roeren van een lepeltje in uw koffiekopje 
niet verdragen? Doet het uitruimen van de vaatwas-
machine pijn aan uw oren? Vindt u het geluid van 

fluitende vogels pijnlijk? Dan bent u mogelijk overgevoelig 
voor geluid. In jargon: dan heeft u mogelijk hyperacusis. 
De NVVS-werkgroep Hyperacusis is in overleg met diverse 
instanties om te zorgen dat er veel meer mogelijkheden 
voor hulpverlening komen voor mensen die deze overge-
voeligheid hebben. De eerste successen zijn geboekt, leest 
u in dit artikel.

De NVVS krijgt met regelmaat vragen van mensen met hyper-
acusis: waar kan ik terecht voor deskundige hulp? Guus 
Wanders, voorzitter van de werkgroep hyperacusis: "Het gaat 
daarbij ook over het beperken van de ‘geluidsbelasting’: als 
je hyperacusis hebt en je komt terecht in een groepsgesprek 
met rammelende kopjes en schuivende stoelen, dan is zo’n 
werkwijze te belastend vanwege je overgevoeligheid voor 
geluid.” Waar kunnen deze mensen terecht? Guus Wanders: 
"Op dit moment: bijna nergens, is onze indruk. Daarom 
hebben we een overleg bijeen geroepen met diverse hulpver-
leningsinstanties en met het Nederlands Tinnitus Platform." 
Inzet van het gesprek: het beschikbaar krijgen van deskun-
dige en geschikte hulpverlening en een perspectief op struc-
turele verbeteringen op de langere termijn. 

Zicht	op	verbetering
"De gesprekken die de werkgroep Hyperacusis aan het 
voeren is, geven zicht op verbetering", laat Guus Wanders 
weten. Op korte termijn heeft GGMD aangegeven dat 
ze hun hulpaanbod gaan aanpassen (zie kader). Ook de 
Audiologische Centra en GGZ Pro Persona, afdeling De 
Riethorst, beraden zich op aanpassingen in hun hulpaanbod 
voor mensen met hyperacusis. Daarnaast hebben we afge-
sproken met het Nederlands Tinnitus Platform dat zij hun 
kennis en inzichten nu ook gaan inzetten om een hyperacu-
sisprotocol en -werkboek te maken voor professionals. Het 
Tinnitusplatform is een gezaghebbend overlegorgaan voor 
hulpverleners, dus wij juichen het toe dat zij aan de slag gaan 
om deskundigheid vast te leggen waar het om overgevoelig-
heid voor geluid gaat. Dat zijn weliswaar trajecten die één 
of twee jaar in beslag kan nemen – maar dan is er straks een 
zeer stevige basis voor een betere hulpverlening. Het NTP 
was zich overigens al langer bewust van het belang van de 
hyperacusiszorg en heeft om die reden recent de naam gewij-

zigd in het NTHP: het Nederlands Tinnitus en Hyperacusis 
Platform. De NVVS houdt de vinger aan de pols! 

De NVVS-werkgroep Hyperacusis maakt zich sterk voor 
goede voorlichting en hulpverlening voor mensen met hyper-
acusis. De werkgroep is onderdeel van de NVVS-commissie 
Tinnitus en Hyperacusis en wordt gevormd door vier erva-
ringsdeskundigen. Meer informatie op www.nvvs.nl/hypera-
cusis en www.nvvs.nl/commissietinnitusenhyperacusis. 

h y p e r a c u s i s

Aanpassing	hulpverlening	GGMD
De GGMD heeft positief gereageerd op de oproep van 
de NVVS-werkgroep Hyperacusis om te zorgen voor 
betere hulpverlening voor deze problematiek. GGMD 
(Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke 
Dienstverlening voor doven en slechthorenden – en ook 
voor mensen met andere hoorproblemen) biedt al een 
hulpverleningsaanbod voor mensen met tinnitus. De 
benadering die zij gebruiken, is ook zinnig bij hyperacu-
sis – maar omdat het in groepen plaatsvindt, is het niet 
geschikt bij overgevoeligheid voor geluid. GGMD gaat 
daarom de mogelijkheid bieden voor individuele bege-
leiding bij hyperacusis. Dat kan op meerdere plaatsen in 
het land. Meer informatie op www.ggmd.nl onder ‘voor 
wie – andere hoorproblemen’.

Kunt u het roeren van een lepeltje in uw koffiekopje niet verdragen? Dan 

heeft u mogelijk hyperacusis. De NVVS werkt met diverse andere partijen 

aan mogelijkheden voor hulpverlening voor mensen met hyperacusis. 

beeld
: sh

utterstock

Tijdens de sessie werd naar elkaar geluisterd, zonder oordeel, zonder angst, zonder schaamte.
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Beter Horen heeft als enige hoorspecialist in Nederland 
contracten met alle zorgverzekeraars voor alle categorieën. 
Dit betekent dat altijd minimaal 75% van de kosten van uw 
hoortoestel wordt vergoed. U betaalt zelf tussen de € 0 en  
€ 370 per hoortoestel afhankelijk van uw aanvullende  
verzekering. Houd hierbij wel rekening met eventueel  
nog openstaand eigen risico. Daarnaast kunt u bij ons  
gedurende de gehele levensduur van uw hoortoestel  
vertrouwen op gratis service en onderhoud.

Kunt u 
100%
genieten
als u 
80% hoort?

Bij veel mooie momenten in het leven speelt geluid 
een belangrijke rol. Het fluiten van vogels bij het 
ontwaken, de vrolijke stemmen van de kleinkinderen 
tijdens het pannenkoeken bakken of de prachtige 
klanken van een pianoconcert. Met geluid beleeft u 
alles intenser. Om optimaal van deze momenten te 
blijven genieten is het goed om regelmatig uw gehoor 
te laten controleren. Want uw gehoor kan langzaam, 
en zonder dat u het zelf merkt, achteruit gaan. 

Wilt u ook weten of u wel 100% van alle geluiden  
geniet? Kom dan langs voor een gratis hoortest 
bij een Beter Horen winkel bij u in de buurt. Onze 
deskundige audiciens meten binnen 20 minuten 
hoe goed u hoort en geven u graag een persoonlijk 
hooradvies. 

Maak een afspraak via www.beterhoren.nl  
of bel gratis 0800 – 0200 159.

www.beterhoren.nladvertentie

Hardlopen	met	onzichtbare	
tranen
Vandaag is het rotweer. Het regent 
de hele dag en het is koud. Mijn 
voorbereiding voor de Nijmeegse 
Zevenheuvelenloop vraagt evenwel een 
duurloop van tegen de vijftien kilome-
ter. Ik heb er weinig zin in vandaag. 
Na een uur gedraal achter de krant 
ga ik toch de deur uit. Loopoutfit aan 
en voor het eerst dit najaar komen de 
handschoenen en muts uit de kast. 
Als ik buiten ben, raast de wind door 
de bomen en slaat de regen me in het 
gezicht. Door het windgedruis heen 
klinkt vandaag een keiharde piep. Aan 
het eind van deze dag ben ik dood-
moe, dat geef ik je op een briefje. Leer 
mij mijn hoofd kennen.
Na drie kilometer hardlopen in regen, 
wind en kou stop ik. Ik ben mentaal 
een wrak. Boos ben ik. Op het weer, 
op de striemende regen, op de wereld, 
op de nietsontziende gemene geluiden 
in mijn hoofd. Vandaag is een dag om 
snel weer te vergeten, maar die dag 
moet eerst nog wel worden geleefd. 
Zoals ook mijn gemoed, wisselen de 
geluiden in mijn hoofd per dag. Altijd 
zijn ze hoog en snerpend. Gemene 
geluiden zijn het. Sommige dagen is 
het geluid in de verte, andere dagen 
is het vrijwel weg, maar altijd weer 
komen er dagen zoals vandaag. 
Meestal hoor ik sissende snerpende 
piepen of piepende scherpe sissen. 
Wat maakt het jou uit wat ik hoor? 
Ieder ander begrijpt toch niet wat het 
je doet als leven geluid is geworden. 
“Je moet vrienden worden met je 
ergste vijand”, zei de kno-arts die ik 
raadpleegde toen ik bijna tien jaar 
geleden wakker werd met geluid in 
mijn hoofd. Voor het gemak vertelde 
hij er niet bij hoe je dat moet doen. 
Een jarenlange worsteling volgde op 
zijn advies. Sommige dagen lukt het 
om het geluid te omarmen en niet te 
veroordelen. Maar dat lukt mij niet 
alle dagen. Sommige dagen blijven 
gewoonweg rotdagen. 
Zelfs het hardlopen levert vandaag 
geen opluchting. Ik worstel tegen 

Uw	column
Wilt u met uw column in HOREN Magazine? E-mail uw column naar horen@
nvvs.nl of stuur een brief naar NVVS/HOREN, Postbus 129, 3990 DC Houten. 
Misschien ziet u uw column dan (geredigeerd) terug in HOREN Magazine. 
Hiervoor krijgt u een cadeaubon thuisgestuurd ter waarde van ¤ 25,-.

illustratie: marieke nelissen

wind en regen. Stop na die 
eerste keer nog een keer of 
drie. Ik probeer me te con-
centreren op het gevoel in 
mijn spieren, concentreer me 
op de loopbeweging, hoofd 
op, armen mee, knieën hef-
fen, kort grondcontact. Het 
helpt niet. Allesoverheersend 
klinken de geluiden in mijn 
hoofd. Geen uitzicht, geen 
prestatie, geen voldoening die 
dat teniet doet. 
Hardlopen in de regen doe 
ik vandaag met onzichtbare 
tranen. 

Rita Verduin

http://runningrita.nl
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Algemene	Ledenvergadering

Op de Algemene Ledenvergadering van 9 novem-
ber jl. kwamen de NVVS-leden en het bestuur 
bijeen in Hilversum. De ALV nam de begroting 

voor het (financieel)beleid en activiteiten voor de peri-
ode 2014-2016 aan.

Verder werd er na 12 jaar afscheid genomen van Rennie 
van Moolenbroek als lid van het bestuur. Zij werd 
bedankt voor haar inzet en toewijding en werd benoemd 
tot erelid van de NVVS. De ALV stemde daarna in met 
de benoeming van Anne de Rooij als nieuw bestuurslid. 
Zij heeft onder andere bestuurlijke ervaring in de lokale 
politiek en is werkzaam bij de Provincie Noord-Holland. 
Tevens is ze ervaringsdeskundige op het gebied van 
Ménière. “Ik wil graag mijn kennis en ervaring inzetten 
om de NVVS te vernieuwen, zodat mensen met hoor-
problemen op veel plaatsen (letterlijk) gehoord kunnen 
worden. Ik zet daar graag mijn politieke netwerk voor 
in. Ik vind het leuk om persoonlijke verhalen te kop-
pelen aan beleidsdoelen”, zo liet zij onder andere weten 
in haar motivatiebrief. Het bestuur werd compleet 
gemaakt met de herbenoeming van Hans de Wit.
Na de ALV was er een vrijwilligersmiddag met presenta-
ties over diverse hooraandoeningen en over audiogram-
men. Op 17 mei 2014 is de volgende ALV (met vrijwilli-
gersmiddag). Daarover wordt nog nader bericht.

Rennie van Moolenbroek 

werd benoemd tot erelid.

Anne de Rooij werd verwel-

komd als nieuw bestuurslid.

Successen	gerapporteerd	van	cochleaire	implantatie	bij	
eenzijdige	doofheid	en	tinnitus

In meerdere door vakgenoten getoetste lange termijn-
studies heeft een team van wetenschappers van het UZA 
(België), onder leiding van prof. dr. Van de Heyning, 

bewijs geleverd voor de positieve impact van cochleaire 
implantatie bij de behandeling van eenzijdige doofheid door 
middel van spraakperceptie en tinnitusonderdrukking. 
Het team toonde onlangs tijdens een lezing aan dat 
patiënten met ernstige tinnitus bij eenzijdige doofheid 
baat hebben bij een cochleair implantaat. Daarmee verte-
genwoordigen zij een volledig nieuwe indicatiegroep in 
de behandeling met cochleaire implantaten. Alle deelne-
mers rapporteerden een stabiele reductie van de tinnitus-

gradatie van ernstig naar licht. Hugo de Grijp en Guus 
Wanders waren namens de NVVS-Commissie Tinnitus en 
Hyperacusis bij de lezing aanwezig. De resultaten wer-
den gepresenteerd na een studie van acht jaar. MED-EL 
ondersteunde dit onderzoeksproject door alle benodigde 
hoorimplantaatsystemen aan te leveren.

In hoeverre cochleaire implantatie ook daadwerkelijk als 
‘behandeling’ bij tinnitus beschikbaar komt, is nog niet 
bekend. In het volgende nummer van HOREN Magazine 
hopen we nader in te gaan op de ontwikkelingen op dit 
gebied. 

Audiciens	in	2012:		
deskundig,	maar	er	zijn	
verschillen	en	verbeterpunten

Bijna 10.000 mensen hebben in 2012 via Hoorwijzer.

nl hun ervaringen met audiciens gedeeld. Die gege-

vens zijn nu geanalyseerd. De algemene waardering 

voor audiciens in 2012 loopt uiteen van een 7,3 tot 

een 9,2. Als gevraagd wordt of men de eigen audi-

cien ook zou aanbevelen aan een ander, dan zijn de 

verschillen groter. Het onderzoek werd uitgevoerd 

op initiatief van drie grote verzekeraars (Achmea, CZ 

en VGZ) en stichting HoorProfs.

Uit de resultaten blijkt dat de audicien over het alge-
meen beleefd is en deskundig op het gebied van 
hoortoestellen. Eindcontrole en reparaties kunnen 

beter. Ook de deskundigheid over andere hooraandoeningen 
dan slechthorendheid laat nog wel eens te wensen over. Eén 
op de vijf mensen die een hoortoestel heeft aangeschaft in 
2012 had graag uit meer merken en modellen willen kiezen.

HoorProfs	en	Streukens	meest	gewaardeerd
Vrijgevestigde audiciens aangesloten bij HoorProfs en 
de kleinere audicienketen Streukens worden het meest 
gewaardeerd, gevolgd door HoorPartners, Specsavers en 
Beter Horen. Het laagst, maar dus wel voldoende, scoren 
Schoonenberg, Hans Anders en Van Boxtel. Op Hoorwijzer.
nl bij ‘zoek&kies een audicien’ kunt u zien welke cijfers aan 
de diverse vestigingen zijn toegekend.

Nieuwe	zorgstelsel
De resultaten van dit onderzoek beperken zich tot degenen 
die in 2012 een hoortoestel hebben aangeschaft. Vanaf begin 
dit jaar is er een nieuwe wijze van verstrekken en vergoeden 
van hoortoestellen geïntroduceerd. Minstens zo interessant 
is wat de ervaringen met audiciens en hoortoestellen zijn in 
deze nieuwe situatie. Hiervoor lopen diverse onderzoeken. 
De NVVS houdt u op de hoogte.

De	vernieuwde	Medicijnwijzer	
is	uit!

Heeft u of iemand in uw omgeving last van hoorproblemen? 
En wilt u weten of dit veroorzaakt of versterkt kan zijn door 
een bepaald medicijn of wilt u juist weten welk medicijn hier 

tegen kan helpen? Download dan de brochure Weet wat u slikt. In de 
brochure vindt u meer informatie over medicijnen die worden ingezet 
om oorsuizen, de ziekte van Ménière of plotsdoofheid te behandelen. 

De NVVS, Stichting Plotsdoven en het Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik gaven in 2006 al een ‘Medicijnwijzer’ uit. Deze 
is nu herzien, geactualiseerd en aangevuld, met medewerking van 
onder andere de NVVS-Commissie Ménière, de NVVS-Commissie 
Tinnitus en Hyperacusis, en diverse deskundigen uit de kno-wereld. 

De eerste druk van deze uitgave 
wordt mede mogelijk gemaakt 
Fonds PGO, fonds voor patiënten-, 
en gehandicaptenorganisaties 
en ouderenbonden en door 
Zorgverzekeraar CZ. De NVVS-
afdeling Venlo heeft daarnaast een 
financiële bijdrage geleverd.
De brochure Weet wat u slikt is in 
een eigentijds jasje gestoken en 
wordt digitaal beschikbaar gesteld 
via nvvs.nl/medicijnwijzer.  

Weet wat u slikt
Medicijnen bij oorsuizen, Ménière en plotsdoofheid

De	NVVS	ontving	al	180	inzendingen	voor	de	Landal-actie!	Deelnemen	kan	nog	tot	en	met	6	januari	2014	via	nvvs.nl/landal.	



26 27HOREN december 2013 / januari 2014 HOREN december 2013 / januari 2014

n v v s  i n  a c t i e

NVVS	bedankt	stemmers	voor	waardering		
NVVS-vrijwilligerswerk

De NVVS was in de race voor de vrijwilligersprijs 2013. We ontvingen veel 

stemmen en dus waardering voor onze vrijwilligers en het werk dat zij doen. 

Helaas was dat niet voldoende om genomineerd te worden voor de ‘Meer 

dan handen’-vrijwilligersprijs 2013. 

De NVVS heeft zich aangemeld voor de ‘Meer dan 
handen’ vrijwilligersprijs om onze vrijwilligers 
en het werk dat zij doen in het zonnetje te zet-

ten. NVVS hoopte genomineerd te worden om zo kans te 
maken op de prijs van ¤ 5.000, die we weer zouden kun-
nen investeren in onze vrijwilligers. De NVVS dankt alle 
vrijwilligers voor hun inzet en wil iedereen bedanken die 

op ons gestemd heeft. Er was een recordaantal van 423 
inzendingen waaruit 24 projecten zijn genomineerd in  
4 categorieën. Bekijk wie er genomineerd zijn op  
www.vrijwilligerswerk.nl. 

Wilt u zich ook als vrijwilliger inzetten voor de NVVS? Neem dan contact 

op met Jeanette Noordhof via j.noorhof@nvvs.nl.

In	memoriam	
Arie	Bouma,	oud-voorzitter	van	de	afdeling	West-Friesland

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden 
van Arie Bouma op 6 november 2013. Hij was de stu-
wende kracht achter de afdeling West-Friesland, onder 
andere als voorlichter en redacteur. Arie verzorgde tot 
twee maanden voor zijn overlijden maar liefst 21 jaargan-
gen van het afdelingsperiodiek met 4 uitgaven per jaar. 
Ook nadat hij uit het bestuur was, bleef hij zich inzetten 
om de slechthorende medemens niet in een isolement te 

laten komen. Vanwege zijn inzet voor de NVVS werd Arie 
in 2005 benoemd tot lid van verdienste van de NVVS.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor het vele werk 
dat hij voor onze afdeling heeft verricht. Onze gedach-
ten en medeleven gaan uit naar Willemien, kinderen en 
kleinkinderen.

Bestuur en leden NVVS afd. West-Friesland

Toegankelijkheids-Award	voor	Fries	Scheepvaartmuseum

Het Fries Scheepvaart-
museum in Sneek heeft de 
eerste Toegankelijkheids-

Award van de gemeente Súdwest 
Fryslân in ontvangst mogen nemen. 
Deze award wordt verstrekt door 
de gemeentelijke CIG (Commissie 
Integraal Gehandicaptenbeleid) op 
basis van een toets op toeganke-
lijkheidsaspecten voor mensen met 
een beperking. Hiertoe is door de 
CIG een handboek opgesteld: ‘Kom, 
Hoor en Zie – toegankelijkheid naar 
en in gebouwen’. 

Het doel is dat bij het maken en de 
realisatie van toekomstige bouwplan-
nen van een openbaar gebouw reke-
ning wordt gehouden met mensen 
met verschillende functiebeperkin-
gen. Tijdens de bijeenkomst werd de 
hoop uitgesproken dat ook andere 

gemeenten dit voorbeeld zullen vol-
gen. Daarbij wordt ook gehoopt op 
snelle ratificatie van het VN-verdrag 
voor rechten van mensen met een 
beperking, zodat er betere regelge-
ving komt op het gebied van toegan-
kelijkheid. De komende tijd zal de 
CIG aan de hand van het opgestelde 
eisenpakket verschillende bestaande 
openbare gebouwen toetsen op hun 
toegankelijkheid.
 
Lange	adem
Al meer dan 10 jaar is Marten de 
Rapper uit Sneek namens Hoor 
Friesland (samenwerking tussen 
NVVS en Friese Doven) actief als 
vrijwillig toegankelijkheidsadviseur 
voor slechthorenden en doven. Sinds 
vorig jaar heeft hij versterking gekre-
gen van Henk Eiling. Zij hebben 
zitting in de CIG van de gemeente 

Súdwest Fryslân (SWF). Mede dank-
zij de voortdurende inzet van de 
CIG is de gemeente SWF bezig om 
een actief toegankelijkheidsbeleid 
te ontwikkelen voor mensen met 
een beperking. Een goed voorbeeld 
hiervan is het ringleidingproject van 
Hoor Friesland in de gemeente SWF 
waarbij de komende maanden 37 
dorpshuizen worden voorzien van 
een ringleiding. 

advertentie

NIEUW

Verstaan in gezelschap was nog nooit zo eenvoudig

Verstaan in gezelschappen is de grootste uitdaging voor veel hoortoesteldragers.
De Roger Pen is de discrete, losse richtmicrofoon als uitbreiding op uw hoortoestel: 

 Goed verstaan in vergadering, bij verjaardag en bridgen 
 Unieke Close-up functie om op een spreker te richten
 Bluetooth techniek voor moeiteloos mobiel bellen
 Koppeling met vaste telefoon, TV en multimedia
 Uitbreidbaar met extra microfoons 

De digitale Roger techniek geeft een zeer prettig geluid 
en is niet afluisterbaar. Ook geschikt voor CI’s en BAHA’s. 
Vergoeding zorgverzekeraar is mogelijk voor gebruik als 
solo-apparatuur op het werk. 

Bestel de uitgebreide brochure op www.phonak.nl/phonak-roger
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v r i j w i l l i g e r  v r a a g t  v r i j w i l l i g e r

Marcel	Bobeldijk:	“Met	mensen	uit	andere	landen	en	
culturen	werken	aan	hetzelfde	doel”

De NVVS telt 300 actieve vrijwilligers. In deze rubriek, waarin vrijwil-

ligers elkaar ondervragen, leert u ze kennen. Deze keer had Joost 

Treebusch, de vrijwilliger die de vorige keer in deze rubriek stond, bij 

de Belastingdienst een gesprek met Marcel Bobeldijk, die daar re-

integratiemanager is.

 
Hoe	ben	je	als	vrijwilliger	bij	
de	NVVS	betrokken	geraakt	
en	wat	zijn	je	functies?
Sinds mijn geboorte ben ik slecht-
horend aan beide oren. Ik was eerst 
lid van de SHJO (voorloper SH-Jong) 
en deed daar vrijwilligerswerk (o.a. 
als penningmeester). De NVVS was 
een logisch vervolg toen ik wat ouder 
werd. Sinds 1999 ben ik actief als vrij-
williger voor de NVVS. 
De eerste internationale contacten 
deed ik op tijdens een zomerkamp 
van IFHOHYP (internationale jonge-
renorganisatie) in Polen. Ik ben in 
1999 door Bas Koops gevraagd om 
hem op te volgen als penningmees-
ter van de European Federation of 
Hard of Hearing People (EFHOH) en 
daar de NVVS te vertegenwoordigen. 
Sinds 2003 ben ik daarvan voorzitter. 
Daardoor heb ik ook zitting in het 
bestuur van de IFHOH, de mondiale 
federatie. 
Namens EFHOH ben ik gekozen 
in het bestuur van het European 
Disability Forum (EDF). Dat heb ik 
als een heel mooi moment beleefd. 
In 2000 is EFHOH gestart met het 
thema ondertitelen van tv-program-
ma’s. Daarom ben ik ook betrokken 
bij de ontwikkelingen rond SOAP! 
(Samenwerkingsverband Ondertitel 
Alle Programma’s!). De aandacht 
wordt daar verschoven van kwantiteit 
(percentages zijn wel gehaald) naar 
kwaliteit (de ondertiteling kan nog 
steeds verbeterd worden). 

Kun	je	een	voorbeeld	
geven	van	iets	waar	je	aan	
bijgedragen	hebt?	
Het EFHOH heeft samen met de 
hoortoestellenindustrie een week van 
het gehoor gehouden in het Europese 
Parlement. In de stand zijn 225 hoor-
testen afgenomen bij de parlementa-
riërs. Die week was erg goed voor de 
bewustwording op Europees beleids-
niveau. 

Wat	betekent	het	
vrijwilligerswerk	voor	je?
Het ontmoeten van mensen uit 
andere landen en culturen. Zij wer-
ken allemaal aan hetzelfde doel. Ik 
beschouw de NVVS als een open 
en sfeervolle organisatie. De NVVS 
wordt steeds professioneler, maar 
het moet wel een plaats blijven van 
ontmoeting met elkaar. Ik zie om 
me heen hoe organisaties in andere 
landen leden proberen te binden. In 
Noorwegen krijgen de leden bijvoor-
beeld een hoortoestelverzekering bij 
hun lidmaatschap.

Hoe	combineer	je	je	
vrijwilligerswerk	met	je	werk	
bij	de	Belastingdienst?
Ik ben zo’n 40 uur per maand voor de 
NVVS bezig. Al deze activiteiten zijn 
nog wel te combineren met mijn werk. 
Het is ook een kwestie van goed plan-
nen. Veel vergaderingen in het buiten-
land zijn grotendeels in het weekend. 
Ik moet het doen met gebruik van de 
ADV-dagen. 

Marcel draagt voor de volgende 
aflevering Loes Schenk voor. Zij is 
lid van de Commissie Tinnitus en 
Hyperacusis met aandacht voor inter-
nationale zaken.

Marcel	Bobeldijk
Leeftijd: 49 jaar
Woonplaats: Alphen aan den Rijn
Privé: samen met zijn partner Gert 
heeft hij drie Viszla’s, kortharige 
staande jachthonden, Mo, Bibi en 
Norah. 
Werk: re-integratiemanager bij de 
Belastingdienst
Vrijwilliger: Marcel is bij de NVVS 
coördinator Internationale Zaken 
en voorzitter van SOAP! (ondertite-
lingsproject van de gezamenlijke 
belangenorganisaties), hij is voor-
zitter van de European Federation 
of Hard of Hearing People (EFHOH) 
en bestuurslid van het European 
Disability Forum (EDF).

“Bijzonder om in het Europese Parlement in 

Straatsburg een presentatie te mogen geven over 

ondertiteling voor doven en slechthorenden.”

gratis
hoortest

0800 - 0027 (gratis)  
hansanders.nl/horen
Maak gebruik van de actie door voor 31 december 2013 uw hoorhulpmiddelen tijdens te bestellen. De hoorhulpmiddelen zijn in veel gevallen na aftrek van de vergoeding 
van uw zorgverzekeraar gratis. Uw recht op vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en reeds gedeclareerde kosten. Vraag uw audicien naar de voorwaarden. 
De actieprijzen in deze advertentie zijn geldig tot en met 31 december 2013 en voor alle producten geldt op=op. Niet geldig op reeds bestelde producten of in combinatie 
met andere acties en voordeelregelingen. 

volop voordeel op
hoorhulpmiddelen

mobiele telefoon 
m6000
Deze mobiele telefoon heeft extra 
grote toetsen, een SOS-knop en 
(optioneel) de mogelijkheid om  
te bellen via uw hoortoestel(len). 
De simlockvrije Amplicom PowerTel 
M6000 is daarmee bij uitstek  
geschikt voor senioren.

75,-
119,-

audiol spray
Verwijder oorsmeer eenvoudig 
en effectief met deze oorspray 
op basis van olijfolie. 

9,99
11,99

perfect dry
Vocht van transpiratie of neerslag kan op den 
duur uw hoortoestel(len) beschadigen. Verleng 
de levensduur met deze elektrische droogetui.34,95

39,95

sennheiser
set 50tv
Comfortabele, draadloze hoofd - 
telefoon die uw gehoor 
ondersteunt bij het televisiekijken. 
Dankzij de aparte volumeregelaar voor 
het linker-  en rechteroor is de geluids-
kwaliteit van deze lichtgewicht set 
superieur.  

Dit product is na vergoeding van 
uw zorgverzekeraar mogelijk gratis! €

119,-
139,-

gehoorbescherming
op maat

Bescherm uw oren met harde of zachte oordoppen  
(otoplastieken) die nauwelijks zichtbaar zijn in uw 
oor en speciaal voor u op maat worden gemaakt. 
Actieprijzen: set zachte otoplastieken voor 71,45 
(harde otoplastieken per set 61,80). Maak een  
afspraak met een audicien via 0800 - 0027 (gratis).

nu vanaf 61,80 per set!

20%
korting

SUPER
voordelig!

mega
voordeel

voor een langere levensduur 
van uw hoortoestellen

buiten-

kansje!

advertentie
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Doe-het-zelf:	zoek		
de	juiste	hoortoestel-
afstelling	met	Self-Fit
Het aanpassen van een hoortoestel is een tijdrovende procedure: instellen, uitproberen, bij-

stellen, opnieuw uitproberen, nog eens bijstellen, en misschien nog eens… En voor iedere 

stap in het proces moet de gebruiker telkens weer afreizen naar de audioloog of de audi-

cien. Zeker in ontwikkelingslanden vaak geen haalbare kaart. Een nieuw type hoortoestel 

doet het daarom zelf.

tekst: Andrea Hijmans | beeld: 2PI, Nationale Beeldbank

Gehoorverlies? Een hoortoestel biedt vaak soelaas. 
Tenminste, als het goed is afgesteld. Dat laatste 
verloopt via een standaardprocedure, legt hoog-

leraar Klinische en Experimentele Audiologie Wouter 
Dreschler uit. “Het begint met diagnostiek, met een gehoor-
test. Wat is er aan de hand? Kan het gehoorverlies wellicht 
ook worden verholpen met een ingreep door een kno-arts? 
Is een (conventioneel) hoortoestel wel de beste oplossing? 
En zo ja, waar zit het probleem? In de hoge tonen? Of juist 
in de lage? Of in de dynamiek van het geluid?” Op basis van 
de uitkomsten wordt het toestel afgesteld. De drager pro-
beert het toestel vervolgens een tijdje uit, rapporteert zijn of 
haar bevindingen, en dan volgt een zogeheten fijnaanpas-

sing. “Het geluid blijkt toch te hard, of wat dof, of net een 
beetje aan de schelle kant. We veranderen de instellingen en 
de drager mag het opnieuw proberen.”
Een arbeidsintensief proces, dat bepaalde voorzieningen 
vereist. Dreschler: “Als je een hoortest uitvoert in een rus-
tige maar niet helemaal stille kamer, is dat bijvoorbeeld van 
invloed – de test wordt minder betrouwbaar. Een probleem 
dat best vaak speelt – niet in alle hoorwinkels in Nederland 
is de situatie even ‘test-vriendelijk’. En dat geldt zeker voor 
vele buitenlanden.” Daar speelt niet zelden ook nog een 
praktisch probleem. “Ontwikkelingslanden kennen vaak 
een gebrekkige infrastructuur. Mag je van de slechthorende 
verwachten dat hij twee, drie, vier keer heen en weer reist 
om zijn hoortoestel te laten in- of bijstellen? Of neem een 
land als Zweden, met enorme afstanden. Hoeveel mensen 
zijn bereid om telkens in de auto te stappen om honderden 
kilometers te rijden? In die omstandigheden is het natuur-
lijk veel aantrekkelijker om iemand een toestel op te sturen, 
hem of haar zelf een hoortest te laten doen, en de fijnafstel-
ling over te laten aan het apparaat.”

Doe-het-zelf
Die gedachte ligt ten grondslag aan Self-Fit, een nieuw 
hoortoestel dat – de naam zegt het eigenlijk al – veel dingen 

zelf kan. Dat klinkt misschien simpeler dan het is. “Het 
toestel moet betrouwbaar zijn, en de bediening duidelijk. 
Veiligheid is buitengewoon belangrijk. Het is weliswaar de 
bedoeling om geluid te versterken, maar niet te veel. Als 
het te hard wordt, kan immers nieuwe gehoorschade ont-
staan. Dus is het nodig dat je drempelwaarden inbouwt: 
niet versterken boven het niveau waarop het schadelijk of 
onaangenaam wordt. En tenslotte de fijnafstelling. Kan het 
hoortoestel zichzelf optimaal afregelen?”
In samenwerking met het Weense bedrijf 2PI is het gelukt 
om een prototype te ontwikkelen dat al deze dingen in 
principe zelf kan. Of het ook in de praktijk goed werkt, 
wordt binnenkort onderzocht. Dreschler gaat het nieuwe 
apparaat uittesten bij mensen die al een hoortoestel hebben. 
“Aangepast op de klassieke manier en naar tevredenheid van 
de drager. Nu willen we bij deze groep nagaan of zelfaan-
passing tot even goede resultaten leidt. En we kijken natuur-
lijk naar betrouwbaarheid (is het nieuwe toestel consequent 
in zijn metingen?) en naar de gevoeligheid voor bepaalde 
(veiligheids)parameters. Het apparaat moet bijvoorbeeld op 
tijd aan de bel trekken als er meer aan de hand lijkt. Niet elk 
gehoorprobleem laat zich immers oplossen met een hoor-
toestel. Soms is toch echt verwijzing nodig naar een kno-
arts of een audiologisch centrum.”

Maatwerk
Self-Fit heeft een hoog ei van Columbus-gehalte. In feite 
is het niets anders dan een hoortoestel gekoppeld aan een 
computerprogramma. Er is een app voor de iPad, en bin-
nenkort ook voor de iPhone, want, weet Dreschler, “in ont-
wikkelingslanden is gebrek aan van alles, maar níet  
aan iPhones”. 
Het toestel gaat in het oor en via de computer wordt om te 
beginnen een reguliere gehoortest afgenomen. Gewoon, 
met reeksen harde of zachte piepjes, gevolgd door (bijvoor-
beeld) de vraag: ‘Hoeveel piepjes hoort u?’ Op basis daarvan 
komt het toestel tot een basisinstelling.
Ook bij de finetuning daarna wordt gebruik gemaakt van 
een app, die de drager op een gestructureerde manier door 
een aantal tests leidt. Dreschler: “Vergelijk het maar met het 
aanpassen van een bril. Daarbij vraagt de opticien voortdu-
rend om te vergelijken. ‘Wat is beter: deze optie? Of toch de 
vorige?’ In de audiologische wereld gebeuren metingen nu 
nog te vaak op basis van trial and error. De dokter of audi-
cien geeft een hoortoestel mee, de drager mag het een tijdje 
uitproberen en dan kijken ze hoe het bevalt. Maar voor die 
gebruiker blijkt het vaak lastig om zijn of haar ervaringen 
goed onder woorden te brengen.” Dreschler legt uit hoe 
zo’n gesprek kan verlopen. “‘Hebt u het toestel gedragen?’ 

Met Self-Fit en een app is zelf de fijnaanpassing van een hoortoestel te regelen.

‘We willen nagaan of zelfaanpassing 

tot even goede resultaten leidt als 

aanpassing op de klassieke manier’
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MED-EL hoorimplantaatsystemen
De standaard voor hoorkwaliteit, gebruiksvriendelijkheid 
en betrouwbaarheid

MAESTRO™ CI-systeem
De beste keuze als u een 
cochleair implantaat wordt 
geadviseerd. Nu naar keuze 
met RONDO of OPUS 2XS 
spraakprocessor.

EAS™ Hoorimplantaatsysteem
´s Werelds eerste combinatie 
van CI en hoortoestel in één 
spraakprocessor. Bedoeld voor 
mensen die de lage tonen met 
versterking nog kunnen horen.

BONEBRIDGE™

´s Werelds eerste volledig implan-
teerbare beengeleider. De audio-
processor is magnetisch verbon-
den met het implantaat.

Vibrant Soundbridge®

Als een hoortoestel om medische 
redenen niet (meer) mogelijk is.

medel.com

     We hebben 
een luisterend oor 
       voor u...

Ganz Ohr 
    für Ihre Wünsche.
Ganz Ohr 
    für Ihre Wünsche.

uw aanspreekpunt voor service en voorlichting over gehoorverlies en 
hoorimplantaten, is nu ook in Nederland gevestigd – in Nieuwegein! 
Daar kunt u terecht voor:

• al uw vragen over MED-EL hoorimplantaten

• informatie over luisterhulpmiddelen, kostenloze proef en verkoop

• trainingsmateriaal om uw hoorimplantaat zo goed mogelijk te (leren) gebruiken

• batterijen en vervanging van defecte onderdelen

MED-EL Care Center – wij zijn er voor u! 

Het MED-EL Care Center™

NIEUW

MED-EL Care Center Nieuwegein  |  Weverstede 51B  |  3431 JS Nieuwegein  |  085 7600167  |  of¡ ce@nl.medel.com
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Ja, zegt de patiënt. Nee, schudt zijn 
partner ondertussen. ‘Vond u het 
geluid te scherp?’ Nee hoor, zegt de 
patiënt. Ja, knikt zijn partner.”
Een app pakt het systematischer aan. 
“Een aantal parameters kun je, net 
als in de brillenwinkel, voortdurend 
met elkaar vergelijken. We laten bij-
voorbeeld op de tablet twee poppetjes 
(twee mannen, twee vrouwen, of een 
man en een vrouw) met elkaar praten, 
hard of zacht, en vragen naar de erva-
ringen. Welk gesprek kon u het beste 
verstaan? 
Bijkomend voordeel: je kunt maat-
werk leveren. Als iemand voor zijn 
werk bijvoorbeeld vaak in rumoerige 
ruimtes verkeert, bijeenkomsten of 
recepties moet bezoeken of vergade-
ringen bijwonen, kun je die omstan-
digheden simuleren. Het moet straks 
ook mogelijk worden een aantal 

voorkeursinstellingen te programme-
ren – een boswandeling op een stille 
maandagochtend vraagt om andere 
ondersteuning dan pak hem beet de 
opening van een tentoonstelling of 
het werken in een drukke kantoor-
tuin. Met de Self-Fit kun je straks, als 
het goed is, variëren: programma 1, 
programma 2 of programma 3, 4 of 5, 
al naar gelang de situatie. Dat kun je 
zelf doen of de keuze aan het apparaat 
overlaten. Sommige mensen rijden nu 
eenmaal liever in een automaat, terwijl 
anderen de voorkeur geven aan zelf 
schakelen.”

Monitoren
Ideaal voor ontwikkelingslanden en 
voor afgelegen gebieden. Maar heb-
ben we er straks in Nederland ook wat 
aan? Dreschler: “De diagnostische 
winst van Self-Fit is waarschijnlijk niet 

zo heel groot. Met een gratis hoortest 
op iedere hoek van de straat voegt 
zo’n zelftestend toestel weinig toe. 
Maar voor de fijnaanpassing heeft het 
zeker ook voor ons voordelen. Je kunt 
met een dergelijk systeem je gehoor 
immers als het ware zelf permanent 
monitoren. En als het hoortoestel niet 
meer voldoet, pas je het gewoon zelf 
aan met behulp van je app.”
Want het gehoor kan veranderen, 
benadrukt de hoogleraar. Net als de 
omstandigheden. Iemand krijgt bij-
voorbeeld een andere baan. Of een 
andere vrouw, vriend, parkiet of hond. 

Self-Fit is nog in ontwikkeling en 
vooralsnog niet verkrijgbaar op de 
(Nederlandse) markt. 

Dit artikel verscheen eerder op www.amc.nl 
met de titel ‘Beter horen met je iPhone’.

U kunt zelf makkelijk in de gaten houden of uw gehoor verandert en daar met Self-Fit op inspelen. 
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draagt u de nvvs een warm hart toe?

Schenken	of	nalaten:		
een	klein	gebaar	van	
groot	belang

Door een goed doel als de NVVS vast te leggen in uw 
testament, kiest u ervoor een goede bestemming 
voor uw geld en goederen vast te leggen en tegelij-

kertijd de wereld van de komende generaties te verbeteren. 
Draagt u de NVVS een warm hart toe? Stel ons dan in staat 
ook in de toekomst de belangen van mensen met een hoor-
probleem te behartigen.

De NVVS waardeert de bijdragen die wij op deze manier 
binnenkrijgen enorm. Ook de verhalen achter deze nalaten-
schappen zijn belangrijk; ze getuigen vaak van een warme 
band met de NVVS en een grote maatschappelijke betrok-
kenheid. Joke van Zoest van Erfzaken zorgt voor de afwik-
keling van dergelijke nalatenschappen aan bijvoorbeeld de 
NVVS en kan daar veel over vertellen. Zij helpt de nalaten-
schap voor te bereiden, te optimaliseren (denk aan schen-
kingen of een estate plan) en ze helpt na een overlijden bij de 
afwikkeling door te sturen, of zelf de nalatenschap af te wik-
kelen (in hoedanigheid van gevolmachtigde of executeur). 

Mevrouw	Haring
Joke van Zoest: “Zoals zo vaak in onze praktijk gebeurt, 
kwam er een dame op leeftijd (92) met het verzoek haar 
nalatenschap voor te bereiden. Ze had geen partner en/of 
kinderen en haar enige familie was reeds op hoge leeftijd. 
De eerste gesprekken die we met onze cliënten met een der-

gelijk verzoek aangaan betreffen een inventarisatiegesprek. 
Waar bestaat de nalatenschap uit? Welke rechten en plichten 
zijn er en met welke dingen moet er in geval van overlijden 
rekening worden gehouden. 

Als een dame op zeer hoge leeftijd is en haar levende broers 
en zussen ook, dringt de vraag zich op of het gewenst is dat 
er vermogen naar broers en zussen overerft. Immers, als 
deze ook op hoge leeftijd zijn en statistisch gezien kort te 
leven hebben, is er een grote kans dat er kort achter elkaar 
twee keer over dezelfde gelden erfbelasting moet worden 
betaald. Een tweede punt kan zijn dat de erflater (degene 
die zijn erfenis voorbereid) opmerkt dat de broer of zus in 
kwestie het geld niet echt nodig heeft. Op deze momenten 
komen de mogelijkheden een goed doel in het testament te 
benoemen aan de orde. 

Zo ook bij deze dame, die we voor het gemak, mevrouw 
Haring zullen noemen. Mevrouw Haring, omdat ze tot de 
week dat ze in het hospice werd opgenomen, naar de vis-
boer schuifelde voor haar wekelijkse delicatesse. Mevrouw 
Haring was een kranige dame die heel goed wist wat ze 
wilde. Op de vraag wie haar erfgenamen zouden zijn ant-
woordde ze dan ook stellig: de NVVS en Het Oogziekenhuis 
in Rotterdam. Want, zo vulde ze aan, mijn ogen en mijn 
oren worden zo slecht en daar heb ik zo’n hekel aan! 
 
Nadat mevrouw Haring overleed, aanvaardde ik mijn execu-
teurstaak van harte. Er lag een mooie nalatenschap voor de 
beide erfgenamen open. Een nalatenschap waar de NVVS 
zeker een goede bestemming voor heeft. In het geval van 
mevrouw Haring zou ik zelfs spreken over een voorbeeld-
nalatenschap. Er zijn voornamelijk liquide middelen, er is 
een huurwoning en nog wat obligaties. De sieraden die in de 
beleving van mevrouw ooit waren gestolen, kwamen uit de 

kasten boven water. Op de vreemdste plaatsen had mevrouw 
haar juwelen verstopt. Gelukkig vonden wij ze, binnen-
kort gaan ze getaxeerd worden. We weten nu al dat ze een 
behoorlijke waarde vertegenwoordigen.” 
 
Werken	aan	de	toekomst
Mevrouw Haring waardeerde de inzet van de NVVS toen 
haar oren slecht werden. De NVVS zet zich ook graag in 
voor uw gehoor, nu en in de toekomst. Want ook op de lan-
gere termijn blijft het werk van de NVVS nodig. Hoewel er 
druk gezocht wordt naar nieuwe technologieën, medicijnen 
en andere oplossingen, is het voor veel hooraandoeningen 
nog lang niet zo ver. Uw schenking of legaat kan ons helpen 
niet alleen nu op te komen voor de belangen van mensen 
met een hoorprobleem, maar ook in de toekomst. Een klein 
gebaar van u, maar voor vele slechthorenden, mensen met 
tinnitus, hyperacusis, de ziekte van Ménière, een brughoek-
tumor of CI van groot belang!

Schenken	of	nalaten,	zo	werkt	het
Bij veel mensen is nog onvoldoende bekend dat het in een 
testament niet om grote bedragen hoeft te gaan en dat er 
naast geld ook zaken als een auto of meubels kunnen wor-
den nagelaten. Toch nemen inmiddels steeds meer mensen 
een goed doel op in hun testament. Dit komt mede doordat 
nalaten aan goede doelen vrijgesteld is van erfbelasting. Kijk 
eens op www.nalaten.nl en www.nabestaandenplanner.nl 
voor meer informatie. Bij de NVVS zijn er meerdere moge-
lijkheden (zie kader). Overweegt u aan de NVVS te schenken 

of na te laten, neem dan contact op met het landelijk bureau 
in Houten. Samen met Joke van Zoest kunnen we dan met u 
meedenken.

Hoe	kunt	u	de	NVVS	helpen?
U kunt dat op twee manieren doen: door een bedrag te 
schenken aan de NVVS of door de NVVS op te nemen in 
uw testament. 
Schenken: Omdat de NVVS een ANBI-organisatie is, mag 
u zoveel schenken als u wilt. ANBI staat voor Algemeen 
Nut Beogende Instelling. Door die status is er geen 
schenkbelasting verschuldigd. Voordeel van schenken is 
dat u nog plezier beleeft aan het feit dat u iets goed doet 
voor de NVVS en er minder vermogen is in box 3.
Testament: u kunt op twee manieren de NVVS opnemen 
in uw testament.
• U laat een legaat na. Voordeel is dat u een vast bedrag 

of een vast percentage van uw erfenis aan de NVVS 
nalaat zonder dat de NVVS uw erfgenaam wordt. De 
NVVS heeft dus ook geen zeggenschap over de afwik-
keling en kan ook geen eventuele schulden erven.

• U benoemt de NVVS tot erfgenaam. Dat hoeft niet voor 
een vast bedrag of vast percentage van de erfenis. De 
NVVS kan hierbij wel eventuele schulden erven of de 
verplichting om de hypotheeklasten te blijven voldoen 
tot de woning is verkocht en de hypotheek is afgelost.
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De	wereld	van	telefoneren	met	
CI	gaat	open	voor	bezoekers	
OPCI-contactdag

De jaarlijkse ontmoetingsdag voor mensen met een 
CI trok afgelopen september maar liefst 130 bezoe-
kers. Daarmee waren alle plaatsen bezet. Tijdens 

deze door OPCI (Onafhankelijk Platform CI, waarin de 
NVVS is vertegenwoordigd) georganiseerde dag stond lot-
genotencontact centraal, maar draaide het ook om tips en 
tools rondom telefoneren met een CI. 

Dat telefoneren een belangrijk onderwerp is, bleek wel uit 
de inleidende woorden van Inge Doorn (beleidssecretaris 
van OPCI). Zij beschreef hoe haar CI-dragende dochter wel 
eens enthousiast de telefoon opneemt, vervolgens enkele 
malen vraagt ‘Met wie spreek ik?’ en dan met een teleurge-
steld gezicht de hoorn maar aan haar moeder geeft omdat 
ze het niet kan verstaan. Ook Tiny Hanssen, partner van een 
slechthorende en al jaren betrokken bij de organisatie van 
de contactdag, herkent dat. Ze vertelde: “Uit angst om de 
fout in te gaan, neemt mijn man de telefoon niet meer op. 
Dat baarde mij altijd wel zorgen, want hoe was hij te berei-
ken als ik niet thuis was? Inmiddels heeft hij een mobiele 
telefoon waarmee hij berichtjes kan sturen. Er zijn gelukkig 
steeds meer hulpmiddelen beschikbaar en de techniek staat 
ook niet stil.”

Mogelijkheden
Mirjam ten Buuren van Oorakel ging daar op door en vertel-
de over de verschillende mogelijkheden die er tegenwoordig 
zijn om te kunnen telefoneren met het CI. Ze noemde: 
• De gewone microfoonstand van de CI in combinatie met 

een versterkte telefoon 
• De ringleidingstand via een telefoon met ingebouwde 

ringleiding
• Of via een inductielus, een soort ringleiding om de nek
• Via een directe aansluiting van solo-apparatuur
• Met hulp van snoertjes die uw CI verbinden met de tele-

foon.
• Via CI-streamers (accessoires die bij een CI geleverd 

worden en die via bluetooth een draadloze verbinding tot 
stand brengen).

Alle methodes werden kort maar duidelijk via plaatjes  
uitgelegd. 

Uitproberen
Karla van der Hoek vertelde over het werk van de GGMD 
(geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstver-
lening voor doven en slechthorenden). Bij GGMD OORzaken 
in Gouda wordt informatie gegeven over hulpmiddelen 
en voorzieningen voor doven en slechthorenden. Er is een 
demonstratieruimte ingericht waar iedereen terecht kan voor 
advies op maat en om hulpmiddelen uit te proberen. 
De CI-fabrikanten Advanced Bionics en Cochlear stelden 
zich ook voor en daarna MED-El en Comfort Audio, die 
samen met enkele deelnemers uit het publiek een demons-
tatie gaven over de mogelijkheden van CI en telefoneren met 
allerlei hulpmiddelen. 

Ontmoeten
Het tweede gedeelte van de dag stond in het teken van lot-
genotencontact en ontmoeting. De aanwezigen konden 
ervaringen uitwisselen, de stands bezoeken of een heerlijke 
wandeling maken door het mooie Leudal. Daarna was er ter 
afsluiting een buffet. 
Geert Hanssen van de organisatie: “Diezelfde avond nog 
kwamen de eerste positieve reacties al binnen. Voor ons een 
stimulans om er ook volgend jaar weer mee door te gaan.” 
Wanneer in 2014 de OPCI-dag plaatsvindt, leest u tegen die 
tijd natuurlijk weer in HOREN Magazine en op www.nvvs.nl 
en www.opciweb.nl.   

Verzamelde tips uit eerdere bijeenkomsten  
over CI en telefoneren zijn te lezen op 
http://www.nvvs.nl/nl-NL/CI/Leven-met-CI/Tips-1. 

Diverse apparatuur om te helpen bij het telefoneren met een CI.

www.comfortaudio.nl  |  info@comfortaudio.nl  |  Tel. 0229 870 110

Slechthorend op het werk? NIET nodig!

Heeft u moeite om op uw werk goed te horen, uw collega’s goed te verstaan?
Moet u zich inspannen om bijvoorbeeld een telefoongesprek te kunnen voeren?
En is deelnemen aan vergaderingen een opgave?

De Comfort Digisystem producten bieden u de beste oplossing!

De voordelen van Comfort Audio

•	 onze producten zijn te gebruiken met of zonder hoortoestel

•	 kunnen ook gekoppeld worden met cochleair implantaten of baha’s

•	 u kunt onze producten gratis uitproberen*

•	 inventarisatie kan bij u thuis, maar ook op het werk

•	 wij verzorgen voor u de declaratie bij de zorgverzekering*

* vraag naar de voorwaarden

Comfort Audio_Horen_Nov2013.indd   1 2013-11-01   13:09:18
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internationaal bedrijf yara investeert in gehoorbescherming op de werkvloer

“Ons	gehoor	is	ontzettend	
belangrijk	en	verdient	
optimale	bescherming”
Wat heeft mest voor de landbouw te maken met gehoor? Op het eerste gezicht niet zo veel. 

Maar bij Yara gaat dat hand in hand. Yara is een internationaal bedrijf dat zich al meer 

dan honderd jaar bezighoudt met de productie van minerale meststoffen voor de land-

bouw en producten voor industriële toepassingen. Het personeelsbeleid van het bedrijf is 

zeer gericht op het voorkomen van gehoorschade, onder andere door verplicht preventief 

gehoorbescherming te laten dragen. 

Het verhaal van Yara is best bijzonder; aandacht voor 
(bescherming van) het gehoor is lang niet op elke 
werkvloer vanzelfsprekend! Gijsbrecht Gunter (lid 

van het Management Team van Yara Sluiskil) en Edy Heijens 
(verpleegkundige bij Yara en slechthorend) vertellen daarom 
graag in HOREN waarom dit zo belangrijk is. 

Is	deze	aandacht	voor	gehoorbescherming	in	
het	hele	bedrijf	(wereldwijd)	aanwezig,	of	is	dit	
alleen	bij	Yara	Sluiskil	het	geval?	En	hoe	lang	
doen	jullie	dat	al?	
Gijsbrecht Gunter: “Ik werk nog maar een jaar bij Yara, 
maar weet dat het bedrijf al decennialang bezig is met 
gehoorbescherming. Niet alleen in Sluiskil, maar wereld-
wijd is een belangrijke waarde van Yara dat we een soci-
aal bedrijf willen zijn, met aandacht voor de veiligheid 
en gezondheid van medewerkers. Dat proberen we in de 
praktijk van alle dag te verwezenlijken. Een zintuig als ons 
gehoor is ontzettend belangrijk, maar tegelijkertijd ook erg 
kwetsbaar en verdient optimale bescherming.”

Het	is	voor	veel	bedrijven	geen	vanzelf-
sprekendheid	om	te	investeren	in	gehoor-
bescherming,	zeker	niet	in	tijden	van	econo-
mische	moeilijkheden.	Waarom	doet	Yara	
Sluiskil	dit	wel?	

“Voor ons is het wel een vanzelfsprekendheid. Het hoort bij 
de filosofie van het bedrijf om aandacht te hebben voor vei-
ligheid en gezondheid. Door een gezamenlijke inzet vanaf 
de werkvloer tot in het management, een goede werksfeer 
en een mentaliteit dat we van elkaar kunnen leren, hebben 
we flinke slagen kunnen maken en scoren we hoog qua vei-
ligheid. Echter, de goede positie van het bedrijf is iets waar-
uit we vooral dagelijks inspiratie moeten putten om verder te 
verbeteren. Ook op dit onderwerp geldt namelijk: ‘stilstand 
is achteruitgang’.”

Wat	wordt	er	allemaal	gedaan	om	de	
werknemers	over	gehoorschade	te	informeren	
en	welke	aanpassingen/maatregelen	zijn	er	op	
de	werkvloer	om	gehoorschade	te	voorkomen?
“Iedereen die op ons terrein komt, dient sowieso een helm 
en bril te dragen. Daarnaast dienen bij het betreden van 
de zogenaamde ‘blauwe zones’ de vereiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM’s) gedragen te worden. In 
veel zones is dat gehoorbescherming. Sinds 2013 zijn oto-
plastieken of afsluitende oorkappen verplicht en mag niet 
meer met de ‘standaard oorproppen’ gewerkt worden. Ook 
worden machines regelmatig gecontroleerd en vinden er 
geluidsmetingen plaats op de diverse afdelingen, waarna we 
eventueel maatregelen kunnen nemen.” 

Bij	andere	bedrijven	blijkt	vaak	dat	de	directie	
dan	wel	belang	hecht	aan	gehoorbescherming	
maar	dat	de	afdelingsmanagers	en	werknemers	
zelf	niet	altijd	even	doordrongen	zijn	van	de	
noodzaak.	Kennen	jullie	dat	effect	bij	Yara	en	
hoe	gaan	jullie	daar	mee	om?	
“Veiligheid en gezondheid is bij Yara veel meer dan syste-
men en regels. Het gaat om de mentaliteit van iedereen op 
ons bedrijf. Dat bepaalt de bedrijfscultuur. Via de nieuwe 
campagne “Safe by Choice” wordt dat onder de aandacht 

gebracht. Veiligheid dient een bewuste keuze te zijn voor 
iedereen. De slogan die daarbij gehanteerd wordt, luidt dan 
ook “Together we care!”. Dat betekent dat iedereen elkaar 
aan moet kunnen spreken op onveilig gedrag. Wanneer 
bedrijfshiërarchie daarin een belemmering vormt, is het een 
slecht teken. Yara Sluiskil is een bedrijf met een vrij platte 
organisatie, waarbij ik het gevoel heb dat er geen grote 
afstand is tussen de werkvloer en management. Door elkaar 
te leren aanspreken op gedrag zie je een cultuur ontstaan 
waarbij het dragen van beschermende middelen een vanzelf-
sprekendheid is voor iedereen in de organisatie.”
 
Wat	wist	u	als	directielid	over	gehoorschade	
en	bijvoorbeeld	slechthorendheid	en	tinnitus	
voordat	u	hier	kwam	werken?	En	wat	viel	u	op	
of	was	voor	u	een	eye-opener	toen	u	er	meer	
over	leerde	via	Yara?	
“Ik wist vanuit vorig werk wel iets over slechthorendheid en 
de risico’s, maar ik moet eerlijk toegeven dat vooral het maken 
van dit artikel, samen met Edy Heijens een echte eye-opener 
was. Zeker toen Edy aanbood om een gehoortest af te nemen. 
Dan komt het opeens heel dichtbij en besefte ik wat een zegen 
een goed gehoor is. Het is voor velen een vanzelfsprekendheid 
waarvan we continu en vaak achteloos gebruik maken en pas 
leren waarderen wanneer er iets aan mankeert.” 

Over	Yara
Yara biedt met minerale meststoffen en gerichte bemes-
tingsprogramma’s oplossingen voor voldoende voedsel 
voor iedereen en reductie van schadelijke broeikasgas-
sen. Onder andere in het Zeeuws-Vlaamse Sluiskil heeft 
het internationale Yara een vestiging, die al sinds 1929 
bestaat. Veiligheid heeft altijd de hoogste prioriteit van 
het bedrijf. Yara heeft een eigen arbodienst met mede-
werking van Hearing Coach en ir. Marco Leutscher,  
senior consultant / arbeidshygiënist RAH.* Meer infor-
matie over Yara is te vinden op www.yara.nl. 

*RAH betekent gecertificeerd volgens de Arbo-wet

Voor Yara is investeren in gehoorbescherming een vanzelfsprekendheid.

foto: yara sluiskil

lees verder op pagina 41



41HOREN december 2013 / januari 2014

g e h o o r b e s c h e r m i n g

advertenties

Edy	Heijens	heeft	tinnitus	en	is	slechthorend.	Hij	werkt	al	32	jaar	bij	Yara	in	Sluiskil.	Daar	is	hij	
verpleegkundige	en	voert	hij	onder	andere	keuringen,	gehoortesten	en	geluidsmetingen	uit.

Hoe	is	bij	u	de	slechthorendheid	en	tinnitus	
ontstaan?	
Edy Heijens: “Als kind had ik al een kleine gehoorstoor-
nis aan mijn linker oor. Op zichzelf nog geen probleem. 
Na de opleiding van verpleegkundige in het Elizabeth 
Ziekenhuis in Sluiskil ben ik in 1981 gaan werken bij toen 
de NSM, nu Yara. Een maand later, op een mooie dag, 
was ik na het werken heel moe. Toen ik thuis was, ging 
ik even rusten. Toen ik wakker werd, hoorde ik een fluit-
toontje in mijn linker oor. Het gaat wel weg, dacht ik. Het 
is altijd gebleven tot de dag van vandaag, ondanks allerlei 
behandelingen die ik heb geprobeerd en artsen die ik heb 
gezien. Wel is de tinnituslast verminderd. Dankzij een 
Belgische kno-arts in Terneuzen en het medicijn Tavonin 
is het wat ik noem aanvaardbaar.” 

Hoe	is	het	om	met	uw	gehoorprobleem	te	
werken	in	deze	industriële	omgeving?	
“Dat is eigenlijk geen probleem. Mijn werkplek is ideaal 
te noemen: stille ruimte met geluidsabsorberend pla-
fond.”

Hoe	bent	u	in	uw	dagelijkse	werk	bij	Yara	
bezig	met	‘hoorzaken’	en	hoe	helpt	u	mee	
aan	het	voorkomen	van	gehoorschade	bij	de	
medewerkers?	
“In 1983 heb ik een cursus audiometrie gevolgd in Leiden. 
We kregen geluidsleer, anatomie en zelfs psychologie. Je 
moest theorie- en praktijkexamen doen. Op het bedrijf 

voeren mijn collega’s en ik bijna dagelijks keuringen PMO 
(periodiek medisch onderzoek) uit. We testen het gehoor 
uitgebreid met diverse tests, oorinspectie en een vragen-
lijst. Daarna volgt een evaluatie of gelijk een coachings-
traject met de werknemer. Dit gebeurt om de 2 jaar of op 
verzoek. Daarbij meten we sinds april zelf otoplastieken 
aan, met daarbij ook vragen over de privésituatie (bijvoor-
beeld of iemand motorrijder is – het windgeruis op de 
motor kan tot gehoorschade leiden). De mallen worden 
opgestuurd naar Hearing Coach in Purmerend. We stellen 
de demping in afhankelijk van op de werkplek aanwezige 
geluidsbronnen. Op het bedrijf doen we ook dosimetrie 
metingen en geluidsmetingen per afdeling. Na deze 
onderzoeken wordt er een rapport opgesteld over het 
lawaai op de werkplek. Een rapportage en aanbevelingen 
gaan dan naar de afdelingschefs en worden besproken bij 
vergaderingen van kerndeskundigen. Van daaruit worden 
aanbevelingen ook van geluid in kaart gebracht voor de 
werknemers.”

Wat	voor	reacties	krijg	je	daarop	van	de	
medewerkers	(in	het	algemeen	en	van	
degenen	die	bij	je	komen	voor	tests	etc.)?	
“Ik ken veel mensen hier met redelijk tot veel gehoorscha-
de. En juist die mensen letten op als ze in het lawaai gaan 
werken. Als ze komen voor een medische keuring zijn 
ze allemaal benieuwd. Is het slechter geworden? Meestal 
kunnen we deze mensen geruststellen dat het niet slech-
ter is geworden. Over het algemeen zijn er geen grote 
uitschieters van gehoorverlies. Maar we blijven er altijd op 
hameren bij iedereen; zorg goed voor bescherming van de 
oren. Iedere werknemer is het min of meer verplicht.” 

Wat	zijn	volgens	u	veel	voorkomende	
misverstanden	rondom	de	‘veiligheid	van	
het	gehoor’?	En	wat	is	eraan	te	doen	om	die	
misverstanden	te	voorkomen?
“Mensen lijken soms bewuster te zijn van de risico’s op 
gehoorschade op de werkvloer dan in hun privéleven. Er 
zijn (jonge) mensen met ‘dovemansoren’. En ik maak 
mij daar zorgen om in het algemeen. De iPod, de auto 
met een geluidsinstallatie met een ongekend vermogen: 
helaas doen veel mensen hun gehoor pijn. Een uurtje volle 
bak lekkere muziek tijdens het sporten, dat kan toch geen 
kwaad? Leg dat maar eens uit. Bewustwording is dus echt 
nodig. Daarom raad ik (jonge) mensen aan om eens op 
www.oorcheck.nl te kijken.” 

Edy Heijens: “Mensen lijken soms bewuster te zijn van de risico’s op 

gehoorschade op de werkvloer dan in hun privéleven.”

foto: yara sluiskil
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Vakmanschap,
ondernemerschap
en ervaring

U geniet met volle teugen van het leven. Een goed werkend gehoor is daarbij  

ontzettend belangrijk. Logisch dat u daar zuinig op bent. De HoorProfs vakaudicien 

neemt de tijd voor u. En omdat de HoorProfs vakaudicien zelfstandig is, heeft u keuze 

uit álle merken hoortoestellen.

Uw vakaudicien gaat dus altijd op zoek naar de hooroplossing die het best bij u past. 

De HoorProfs vakaudicien vindt u op meer dan plekken in heel Nederland. 

U herkent ze aan de HoorProfs sticker op de winkeldeur. Kijk op www.hoorprofs.nl 

voor meer voordelen en de HoorProfs vakaudicien bij u in de buurt.

U wilt toch niets missen?

HoorProfs is een kwaliteitslabel voor zelfstandige audicienbedrijven. Het label is een 
bewijs van kwaliteit, vakmanschap en merkonafhankelijkheid. Al onze vakaudiciens zijn 
StAr gecertificeerd en werken met volledig gediplomeerde audiciens.
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Beter door de dag
met doofheid of hoorproblemen

OORzaken maakt deel uit van GGMD voor doven en slechthorenden.
Voor het maken van een afspraak voor OORzaken of een spreekuur: 
telefoon 0800 - 337 46 67 (gratis) | teksttelefoon 0800 - 337 48 57 (gratis) | sms 06 - 10 908 606
e-mail contact@ggmd.nl | website www.ggmd.nl

OORzaken: voor onafhankelijk advies over 

telefoons, tv-hulpen, wek- en waarschuwings-

systemen, solo-apparatuur en andere 

hulpmiddelen.

Een speciale ruimte is ingericht om alle hulp-

middelen rustig te bekijken en uit te proberen. 

Voor het aanschaffen van hulpmiddelen wordt 

verwezen naar de leverancier. Zo bent u verzekerd 

van onafhankelijk advies.

Ook voor advies over tolken, spraakherkenning, 

trainingen en vergoedingen.

U vindt OORzaken aan de Büchnerweg 3 in Gouda.

Tevens zijn er op verschillende plaatsen in 

Nederland ‘hulpmiddelen’spreekuren.
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HOORagenda
23	januari
Symposium	over	tinnitus	in	Maastricht
Op donderdag 23 januari 2014 organiseert de NVVS in 
samenwerking met het Maastricht Universitair Medisch 
Centrum+ (MUMC) in Maastricht een symposium over tin-
nitus (oorsuizen) voor mensen met tinnitus, partners en 
andere geïnteresseerden. Tijdens dit symposium wordt er 
ingegaan op de oorzaken en behandelmethodes van tinnitus 
en presenteert het onderzoeksteam van het MUMC de laatste 
wetenschappelijke inzichten. Daarnaast worden adviezen 
gegeven vanuit de zorglijn tinnitus over het omgaan met deze 
hooraandoening, wanneer medische behandeling niet moge-
lijk is. Een ervaringsdeskundige van de NVVS deelt zijn erva-
ring over het leven met tinnitus vanaf diagnose tot op heden.

Locatie: Greepzaal van het Maastricht Universitair Medisch 
Centrum+ (MUMC) P. Debeyelaan 25, 6229 HX Maastricht | 
Tijd: 14.00-17.00 uur, ontvangst vanaf 13.30 uur | Sprekers: 
dhr. prof. dr. R. Stokroos (kno-arts MUMC), dhr. dr. L. 
Anteunis (Hoofd Audiologisch Centrum MUMC). dhr. drs. 
J. van Tongeren (otoloog MUMC), dhr. drs. J. Smit (PhD stu-
dent MUMC), dhr. drs. R. Arts (PhD student MUMC), dhr. P. 
van der Ende (ervaringsdeskundige NVVS) | Aanmelden: toe-
gang alleen na aanmelding bij de NVVS via formulier op nvvs.
nl/hooragenda of via het speciale NVVS-reserveringsnummer 
(030) 635 40 07 | Entree: ¤ 3,- per persoon, NVVS-leden gra-
tis | Een schrijftolk en ringleiding zijn aanwezig

Kijk op www.nvvs.nl/hooragenda voor een actueel en volledig over-
zicht van bijeenkomsten bij u in de buurt.

Inloopspreekuren
Alkmaar
Wanneer: Elke 4e woensdag van de maand
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Bibliotheek Kennemerwaard, locatie Heerhugo -  
 waard; Parelhof 1a, 1703 EW Heerhugowaard 
Informatie: Tel. 072-512 19 69

Breda
Wat:  Inloop en advies
Wanneer: 26 februari 2014
Tijd: 9.30-12.00 uur
Locatie: Amphia Langedijk, Breda, zaal 1 en 2 
Informatie:  breda.voorzitter@nvvs.nl of tel. 06 - 16410603
 
Den	Haag
Wat: Inloop en advies
Wanneer: Elke 1e vrijdag van de maand (m.u.v. juli en aug.)
Tijd: 12.00-13.30 uur
Locatie: Audiologisch Centrum, 4e verdieping GGD-
 gebouw, achter MCH Westeinde, Westeinde 128

Eindhoven
Wanneer:  Elke 2e en 4e donderdag van de maand
Tijd:  10.00 - 12.00 uur
Locatie:  Aula van Sint Marie, Castiliëlaan 8, Eindhoven
 (Blixembosch)
Informatie:  Jopie Verdonk, tel. 040-281 10 88

Hengelo
Wanneer:  1e vrijdag van februari, april, juni, september en
 november
Tijd:  14.00 - 16.00 uur
Locatie:  ZGT Hengelo, vergaderkamer K16, ingang bij
 Boerhaavelaan 65
Informatie:  Elly Claas, ellyclaasdeklein@hotmail.com

Leeuwarden
Wat:  Ringleidingspreekuur
Wanneer:  Elke 1e dinsdag van de maand (vrije inloop)
Tijd:  10.00 -12.00 uur
Locatie: Verlengde Schrans 35 (bij Audiologisch Centrum 
 Friesland) 
Informatie:  Tel. 058-213 05 37 of info@hoorfriesland.nl 

Tilburg
Wat:  inloopuur hoorproblemen
Wanneer:  7 februari 2014
Tijd:  10.00-11.30 
Locatie:  Rode Kruisgebouw, Leonard van Vechelstraat 2, 
 5014 HD Tilburg 
Informatie:  Tel. 013-5703325 of tilburg@nvvs.nl.

Voorburg
Wat:  Inloop en advies
Wanneer: Elke 1e dinsdag van de maand (m.u.v. juli en aug.)
Tijd:  13.30-15.00 uur 
Locatie: zalen Romulus en Remus, Diaconessenhuis, 
 Fonteynenburghlaan 5, Voorburg
Informatie:  Tel. 070-387 22 10 of m.c.a.vanjaarsveld@xs4all.nl

In de volgende editie van HOREN Magazine publiceren 
we alle activiteiten die tussen 14 februari 2014 en 11 april 
2014 plaatsvinden. Een inloopspreekuur opgeven? Mail 
de redactie vóór 10 maart 2014 via horen@nvvs.nl en 
vergeet niet het thema van de bijeenkomst, de locatie, 
datum, tijd en contactgegevens te vermelden.

Lotgenotencontact
19	december	2013,	
16	januari	en	20	februari	2014
Lotgenotencontact	in	Goes
Tijd: 19.00-21.30 uur | Locatie: Auris, Nassaulaan 8 in 
Goes

Vorden	(Gld)
Wat:  Inloopspreekuur hoorproblemen
Wanneer:  Elke 2e donderdag van de maand (m.u.v. augustus)
Tijd:  10.00-12.00
Locatie:  Stichting Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 6 
Informatie:  ouderenzorgSH.vorden@nvvs.nl 

Zoetermeer
Wat:  Inloop en advies
Wanneer:  Elke 2e dinsdag van de maand 
Tijd:  11.00 - 13.00 uur
Locatie:  Hoofdbibliotheek, Stadhuisplein 2
Informatie: jannelies@online.nl 

Informatiecentra	
Oorakel
Voor vragen over slechthorendheid, doofheid, spraaktaalmoei-
lijkheden en hoorhulpmiddelen. Adres: Oorakel Den Haag, 
Postbus 848, 2501 CV  Den Haag. Tel: 070-3848308, fax: 070-
3805634, e-mail: info@oorakel.nl, website: www.oorakel.nl. 

OORzaken
GGMD-Informatiecentrum in Gouda over hulpmiddelen voor 
slechthorenden en doven. U kunt een afspraak maken via tel: 
0800 - 337 46 67, teksttel: 0800 - 337 48 57 of e-mail: oorzaken@

ggmd.nl of een bezoek brengen tijdens de volgende spreekuren: 
Spreekuur OORzaken GGMD-kantoor Rotterdam: 
elke laatste vrijdag van de maand, 10.00-14.00 uur
Spreekuur OORzaken GGMD-kantoor Zoetermeer: 
elke tweede maandag van de maand, 14.00-17.00 uur.

Gehoor	Informatie	Centrum	(GIC)	Eindhoven
Onderdeel van Audiologisch Centrum Eindhoven waar u 
terecht kunt voor informatie over hulpmiddelen voor slecht-
horenden. Zie www.gice.nl. U kunt een afspraak maken via 
tel. 040-291 18 86 of e-mail: gic@ac-eindhoven.nl.

Pento	Hulpmiddelen	Informatiecentrum
Spreekuur hulpmiddelen in Assen: 
afspraak maken via AC Drenthe 
hicdrenthe@pento.nl of 0592-330641

Spreekuur technische hulpmiddelen in Leeuwarden: 
afspraak maken via AC Friesland
acfriesland@pento.nl of 058-280 15 86

Spreekuur hulpmiddelen in Zwolle:
afspraak maken via AC Zwolle 
k.vanderhoek@pento.nl of 038-421 87 11
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OOK IN AANMERKING VOOR 
EEN GRATIS HOORTOESTEL?
Ja, dat is vaak mogelijk. Specsavers betaalt namelijk 
uw volledige eigen bijdrage van 25% voor uw eerste
hoortoestel. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% op 
een hoortoestel. Afhankelijk van hoeveel u reeds 
heeft betaald van uw wettelijk verplichte eigen risico, 
kan het eerste hoortoestel daarom helemaal gratis 
zijn voor u.

Gratis betekent dat Specsavers uw eigen bijdrage van 25% betaalt voor maximaal 1 hoortoestel binnen 
de categorie waarin u ingedeeld bent door het Zorgverzekeraars Nederland Protocol. De overige 75% 
wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien u wellicht nog een bedrag aan eigen risico dient te betalen, 
wordt dat bedrag door uw zorgverzekeraar op de 75% vergoeding in mindering gebracht. Voor sommige 
producten kunt u doorverwezen worden naar een partner audicien van Specsavers. De actie is geldig t/m 31 
december 2013. © 2013 Specsavers Optical Group. All rights reserved. www.specsavers.nl

n   Gratis en vrij blijvende hoortest

n    Alle audiciens zijn StAr geregistreerd

 n   Contracten met alle zorgverzekeraars

n   5 jaar garantie, service en oorstukjes

n   Specsavers claimt direct bij uw zorgverzekeraar
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